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 "מבע רעננה מי

 001/2020מס'   מכרז

  והוראות כלליות למשתתפים תנאי המכרז

 ת מעבדהובדיקודיגומים  ביצועל
 

 מהות המכרז

 לנספח 6בסעיף  כמפורט םשירותי ביצועלהצעות  לקבל"(, מבקש בזאת המזמין"מ )להלן: "בע רעננה מי .1
כמפורט במסמכי מכרז זה  הכל"(, השירותים)להלן: " (2'ב נספח) המיוחדים יםוהתנא ההוראות

 ובנספחים המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 

הכולל בחינת ההצעות מבחינת ) שלב ראשון איכות ושלב שני מחיר( שלבי -המכרז הנו מכרז פומבי דו .2
ינת איכות המציעים באמצעות מתן ציון איכותי צירוף כלל המסמכים הדרושים, בח ,עמידה בתנאי הסף

בחינה עצמאית של החברה מול לקוחות המציעים, לרבות  ,על בסיס החומר שהוגש על ידי המציעים
ביצוע בחינות עצמאיות נוספות. מציעים שיעמדו בתנאי הסף וגם ציון האיכות שלהם יעבור ציון סף של 

שתוגש במעטפה נפרדת )תיפתח הצעתם הכספית בו , באיעברו לשלב ה אפשריות 100נקודות מתוך  65
מהניקוד המשוקלל, והצעת  60%ותשוקלל ביחד עם מרכיב האיכות כך שמרכיב האיכות יהווה  (סגורהו

 מהניקוד המשוקלל. 40%המחיר תהווה 

על הדרישות המקצועיות, המקובלות  לענותביצועה בהמשך,  עלהמכרז וכן  במסגרתההצעה שתוגש  על .3
 .נספחיו על, זה מכרז במסגרת המפורטות בדרישות לעמוד וכןבארץ  השירותים םבתחו

רשאי לבחור  המזמין, או לחלק ממנו. זה למכרזמתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר  ואינ המזמין .4
 .מציעים פרבין מס שירותיםה ביצועבחלק מן ההצעה של המציע או לפצל את 

 סףהתנאי  /המציע כשירויות

 המפורטים להלן:הסף /כשירויותתנאי  כל על בעצמותתף במכרז רק מי שעונה להש רשאי .5

 (;2'ב נספחלנספח ההוראות והתנאים המיוחדים ) 7 בסעיףהינו ישות משפטית כאמור  המציע .5.1

 בהתאם נשוא מכרז זה,בביצוע שירותים דומים לשירותים  ומוכח קודםניסיון  בעלהינו  המציע .5.2
 ; (2'ב נספח) המיוחדים והתנאים ההוראות נספחל 9 בסעיףובתקופה כאמור 

 חדיםהמיו והתנאים ההוראות נספחל 10 בסעיףכאמור  בהיקףמחזור כספי, המציע להיות בעל  על .5.3
 (;2'ב נספח)

 "עוסק מורשה" ומנהל ספרי חשבונות כחוק. והמציע להוכיח את היות על .5.4

 .1976 -"ו התשלהמציע לעמוד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  על .5.5

במסגרת  פועל תחת צו כינוס ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק ולרבות  אינו המציע .5.6
 למועד ועד המכרז הליכי ובמהלך היה כי, מובהר ספק הסר למעןר לעיל. צווים זמניים כאמו

, זה)ובכלל  כאמור צווים המציע כנגד יוצאו, כאמור המועד לאחר אף או, במכרז הזוכה על ההכרזה
 או/ו המציע של הזכייה הודעתאו /ו ההצעה לביטול עילה הדבר יהווה( זמניים צווים גם

 .ציעהמ לבין המזמין בין ההתקשרות

בין במסגרת וזאת להגיש הצעה למכרז זה על ידי מספר מציעים במשותף ) איןהסר ספק,  למען .5.7
  מערכת יחסים של מיזם משותף, בין במסגרת של קבלן וקבלן משנה ובין בכל דרך אחרת(.

 

של קבלן משנה אך ורק לעניין של מעבדה שהינה בעלת  יוהשתמש בשירותהמציע יוכל ל .5.8

ש לצרף שאין למציע הסמכה עליהם. במקרה כזה ) של קבלן משנה( י ותהסמכה לביצוע בדיק

עומד  קבלן המשנהיש לצרף מסמכים המעידים על כך כי  הסכם בין קבלן המשנה למציע וכן

-בכל התנאים הרלבנטיים במתן השירות. התאגיד יתקשר בהסכם מול גורם אחד בלבד

 שירותים בכללותם.והוא יהיה אחראי בלעדי מול התאגיד למתן ה-המציע 
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 המכרז קבלת

 כי, בזה מובהר, ספק הסר למען, רעננה, 56 אחוזה"מ, בע רעננה מי משרדיב קבללניתן  המכרזאת 
 להשתתפות ובקשר למכרז ההצעה בהכנת הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל, וההוצאות העלויות מלוא

 .בלבד המציע על תחולנה, במכרז המציע

 מסמכים צירוף

 : הבאים המסמכים את להצעתו רףיצ מציע כל .6

 מסמכימ העתקיםשל התאגיד,  ההתאגדותצילום של תעודת  -שמדובר במציע שהינו תאגיד  ככל .6.1
אישורם על  וכןהחשבון של התאגיד -הדין או רואה-רךעו בידיההתאגדות של התאגיד, מאושרים 

, י המכרזהאנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכ
 .לעיל 5.1 עיףלאישור קיום התנאי האמור בס

  .1'ב נספח, בנוסח לעיל 5.2 עיףסיון קודם והמלצות לאישור קיום התנאי האמור בסיפירוט נ .6.2

 חתומה/סגורה.' במעטפה נפרדת ו4בהצעת המחיר נספח  .6.3

ועדכני מפקיד שומה או מרואה חשבון  תקףועדכני בדבר היותו עוסק מורשה, ואישור  תקףאישור  .6.4
 לעיל. 5.4בדבר ניהול ספרים כחוק לאישור קיום התנאי האמור בסעיף 

, ובכלל זה לחתום על התצהיר הקבוע לעיל 5.5המאמתים את קיום התנאי הקבוע בסעיף  תצהירים .6.5
 .למכרז זה )א(1'ב נספחבמסגרת 

                התלויות ועומדות,     התביעות האזרחיות, המפרטת את כל ()ב(1')ב נספחבנוסח  הצהרה .6.6
ו/או  המציעו/או מטעם  מציעהמשפט )בארץ ובחו"ל( כנגד -, בבתיזה במכרז ההצעה הגשת במועד
ו/או נושאי המשרה במציע ו/או  בעליואו /ו המציעצד להם, וכן בוררויות שבהן  והינ שהמציעכאלה 
                (, הם צד להן, בין כתובעים ובין כנתבעים, במציע)בתוקף תפקידם  וו/או עובדי ומנהלי

כל הליך  ובנוסף(, חדשים שקלים אלף תמאו חמש) ₪500,000וזאת בהיקף כספי העולה על סך של 
 . כאמור שהינו מהותי לפעילות המציע

, אולם, הביטוח חברות ידי על המטופלים הליכים גם יפורטו כאמור ההצהרה במסגרת כי, מובהר
 .כמשיב ובין כעותר בין, המציע מעורב בהן מנהליות עתירות בפירוט צורך אין

, פלילייםההליכים הכל  את ()ב(1')ב נספחבנוסח  , על המציע לפרט במסגרת ההצהרהבנוסף
מתנהלים,  אשרלרבות כתבי אישום וחקירות של גופים ומוסדות ממשלתיים בארץ ובחו"ל, 

 וו/או עובדי וו/או נושאי המשרה במציע ו/או מנהלי בעליואו /ו המציע, כנגד ההצעה הגשת במועד
 (. במציע)בתוקף תפקידם 

ין המטפל בנושא ההליכים המנוהלים כיום, כמפורט לעיל, בדבר חוות דעת עורך הד לצרףנא 
 וגובה הסיכון הכספי. ההליךהטיפול המשפטי בכל אחד מבין ההליכים, סיכויי  סטאטוס

 להלן. 8ערבות בנקאית בלתי מותנית להצעה, כמפורט בסעיף  .6.7

עבדה בתנאי המכרז כגון: פרוט רשימת הדוגמים המוסמכים מסמכים המעידים על עמידת המ .6.8
העובדים עבור המעבדה  ותעודות דוגמים מוסמכים , רשימת הפרמטרים שהמעבדה מוסמכת 
לבדוק ואישורי הסמכה  בתוקף מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות רשימת מקבלי שרות 

 .שם, תפקיד ומספר טלפוןכולל  וממליצים
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, לדרוש מכל מציע להגיש מסמכים הבלעדי דעתו שיקול לפיהאמור, המזמין רשאי, לגרוע מכלליות  מבלי .7
 נוספים ולהשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים להוכחת עמידתו בתנאי המכרז.

 ערבות להצעה

לנספח  12 סעיףבמסגרת  הנקוביצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן בסך  המציע .8
למכרז זה ומהווה חלק בלתי  'א נספחכ המצורף בנוסח וזאת(, 2'ב נספחההוראות והתנאים המיוחדים )

 תתקבל ערבות מאת חברת ביטוח. לא, כי מובהר"(. הערבות להצעהנפרד הימנו )להלן: "

ה חד צדדית של ינאיה, לחילוט על פי פניתהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת, על פי ת להצעההערבות  .9
 .ואו לנמק את דרישת/וכל חובה להוכיח  ו, מבלי להטיל עליהמזמין

לנספח ההוראות והתנאים  13 סעיףעד לתאריך הנקוב במסגרת  ףתעמוד בתוק להצעההערבות  .10
 ."ל תיעשה בהסכמת המציעהנ לתאריךמעבר  להצעהבות הארכת תוקף הער(. 2'ב נספחהמיוחדים )

יחתם ההסכם עם המציע ילאחר ש וזאתהצעתו לא תתקבל  אשרתוחזר לכל מציע,  להצעההערבות  .11
 יקבע כזוכה במכרז.יש

פרשי הצמדה, הנובעים לעיל ובתוספת ה 8 בסעיףלחילוט יהיה הסכום הנקוב  להצעהסכום הערבות  .12
"( בין המדדמעליית מדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "
 המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות לבין המדד הידוע במועד חילוט הערבות להצעה.

ימלא הזוכה חובה  , לרבות אך מבלי למעט, בכל מקרה בו לאהמזמיןפי הוראת להערבות להצעה תחולט  .13
 להלן, שאז תשמש הערבות להצעה פיצוי מוסכם ומוערך מראש. 44עד  41 פיםבסעישמהחובות 

 ף.לתבוע כל סעד ו/או פיצוי נוס המזמיןשל  ואין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות

 על תיפסל -לעיל  13עד  8 פיםהצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות בסעי .14
 .נוספת הודעה בכל צורך ללא הסף

 השירותיםהכרת 

כן, על המציע ללמוד, להכיר  כמו. השירותים ביצועתנאי  אתהצעתו, היטב, לפני הגשת  לבחוןעל המציע  .15
ולהבין על בוריים את כל מסמכי המכרז. המציע מצהיר כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי 

 .השירותיםולא תוכרנה תביעות אשר תנומקנה באי הכרת תנאי  םופרטיה השירותים
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 מציעים מפגש

לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים  14 סעיףמקום הנקובים במסגרת יתקיים במועד וב מציעים מפגש .16
(. המזמין שומר את הזכות לבצע מפגש מציעים נוסף במועד, עליו תימסר הודעה בנפרד. 2'ב נספח)

 .לא תידון כלל יםהמציע במפגשהצעת מציע שלא השתתף המציעים הינה  חובה.  במפגשהשתתפות 

 המכרז מסמכי הבהרת

 הנקובהמציע להודיע במכתב רשום למזמין, אשר יתקבל אצל המזמין לא יאוחר מאשר המועד  על .17
(, על כל סתירה, שגיאה, אי התאמה, או חוסר 2'ב נספחלנספח ההוראות והתנאים המיוחדים ) 15 בסעיף

ן ירות שמצא במסמכי המכרז ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניבהי
תוך פירוט פרטי השואל  והכלנשוא המכרז  לשירותיםאו הנוגע /וכלשהו, הכלול במסמכי המכרז 

 "(.ההודעהוכתובתו ו/או מספר פקס למענה )להלן: "

לנספח ההוראות והתנאים  15 בסעיףהינו כנקוב  המזמין, אליו על המציעים להפנות את ההודעה נציג
 .פניות בכל דרך אחרת, מאשר מתואר לעיל, לא ייענו (.2'ב נספחהמיוחדים )

 העתקיתשובות בכתב.  המזמיןמסור לו יאת ההודעה במכתב רשום כאמור לעיל,  למזמיןמסר המציע  .18
 לכל מי שרכש את מסמכי המכרז. גםה התשובות תישלחנ

 לעיל. 18 -ו 17 עיפיםהתשובות, כאמור בסוכל מציע יצרף להצעתו, כחלק בלתי נפרד ממנה, את ההודעה  .19

אי התאמה, חוסר בהירות או ספק במובן פרטי  לא תישמע טענה מפי המציע בדבר סתירה, שגיאה, .20
לעיל ולא קיבל תשובה כאמור  17 עיףאו במסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כאמור בס/והמכרז 

 לעיל. 18 עיףבס

הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו  והמזמין ליתן מיוזמת ךמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמ .21
 לכל מי שרכש את המכרז. הבו והודעה בכתב תינתן על יד

לא תישמע טענה מפי המציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו או נעשו  .22
לעיל, והן צורפו  21ו/או  19 פיםכאמור בסעי ידי המזמין בכתב, על, אלא אם אלה ניתנו המזמיןעל ידי 
 להצעתו כחלק בלתי נפרד ממנה. בנוסף

 לעיל, יהוו חלק ממסמכי המכרז. 22עד  18 פיםניתנו כאמור בסעי אשרתיקונים, ותשובות, הבהרות  .23

 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות

 אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. .24

פסול יואו תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז /ובכל שינוי ו/או מחיקה  יראה המזמין .25
 .את הצעתו

 צהרות המציעה

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז  .26
ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידיעות, המיומנות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות וכי 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז. -מכרז נשוא ה השירותיםהוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפות במכרז כמוה כהצהרה ואישור כי המציע בחן, הסתכל, עיין ובדק  .27
 השירותים, לצורך מילוי התחייבויותיו נשוא המכרז.  ביצועאת תנאי 

לא  תיםהשירוכל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז, אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור בביצוע 
 תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי המציע.

 עדיפות בין מסמכים

עם  בקשרמעות בין ההוראה שבמסמכים השונים משאו דו /ואו אי התאמה /ובכל מקרה של סתירה  .28
 הזוכה למציע ביחס יותר המחמירה ההוראה תיחשבמכרז זה, לרבות המסמכים המצורפים להסכם, 

 נימוק במתן צורך ללא הזוכה המציע את תחייב החלטתו אשר, טעמומ מיאו /ו המזמין קביעת לפי וזאת
 .לכך בקשר מטעמו מיאו /ו המזמין כלפי דרישהאו /ו תביעהאו /ו טענה כל תהא הזוכה שלמציע ומבלי

מעות בין משאו דו /ו או אי התאמה/ולעיל, בכל מקרה של סתירה  28לגרוע מהוראות סעיף  מבלי .29
 המציעעם מכרז זה, לרבות המסמכים המצורפים להסכם, חייב  בקשרההוראה שבמסמכים השונים 

ביצוע השירותים  במסגרתכלשהי  פעולההזוכה במכרז, להסב תשומת לב המזמין, לכך לפני ביצועה של 
 המזמין כיצד לנהוג. מאתולקבל הוראות 

: )א( המאוחר על עדיף יותר המוקדם - להלן כמפורט הסדר ייחשב, עדיפות סדר של אחר ציון בהיעדר
 .המכרז; )ג( ההסכם; )ב( הטכני המפרט
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זה, מובהר ומודגש כי תוכן הודעות, תשובות, הבהרות ושינויים   )אם  29לגרוע מהאמור בסעיף  מבלי
 על שאר מסמכי המכרז. יגברולעיל,   21 -ו 18, 17יהיו(, כאמור בסעיפים 

 ההצעה ועל המכרז על בעלות

הבלעדי והם נמסרים  וקניינו המזמיןשל  ו, הינם רכושהמזמיןידי  עלהמסופקים  המכרזמסמכי  .30
 , כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. למזמיןלמציעים בהשאלה למטרת הצעת הצעות 

לא  למזמיןמקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ויחזירם 
 .להלן 41 ףכאמור בסעי -יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות 

 אחרות הצעות הכנת לצורך, במסגרתה הכלול ובמידע בהצעתו שימוש לעשות האפשרות תהא לא למציע .31
 .במסגרת מכרז זה

מציע לציין במפורש ומראש העל מציעים, אשר לא זכו במכרז, תעמוד הזכות לעיין בהצעה הזוכה. ל .32
 ומציעים אחרים ולפרט את טעמי בפניו חסויים בפני הצגה יהי כילו סעיפים בהצעתו הוא מבקש יא
 כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. והוירא כאמור. מציע שלא יציין סעיפים סוד מקצועי או מסחריב

די, להציג בפני מציעים, אשר לא זכו במכרז, עפי שיקול דעתה הבללרשאית,  המזמיןועדת המכרזים של 
 .הדין בהוראותלעמוד  בכדיאינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי ודרוש להערכתה המקצועית שכל מסמך, 

  מקרה, תהא עלותה של ההצעה הזוכה פתוחה בפני כל המציעים. בכל

 הצעת המחיר ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע .33
 הצעת מחיר:

a.  במחירי יחידה ולסכמם בכתב הכמויותעל המציע לנקוב ( 4נספח ב) בעת מילוי הצעת המחיר 
 . המצורף 

המחירים הנקובים בהצעת המציע הינם סופיים ולא יתווספו אליהם הפרשי הצמדה ו/או    
ריבית מכל סוג שהוא וזאת, אף אם התארכה תקופת ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, מלבד 

 המפורט בהסכם. 

b.  י האומדןמחירבתוספת לא יתקבל מובהר בזאת כי. 

c. מחירים הנקובים בהצעתו יכללו ביצוע מלא של על בהגשת הצעתו מצהיר המציע, כי ה
הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, ובכלל זה כל העבודות, הציוד, 

החומרים, חומרי העזר, כוח האדם, עלויות בגין קבלת האישורים לביצוע העבודה וכל הדרוש 
 לביצוע העבודה על פי מסמכי המכרז. 

d. בטל, לצמצם או לשנות סעיפים מסוימים של כתב הכמויות, למזמין שמורה הזכות ל
 המחיריםולהכניס שינויים בתוכניות במהלך העבודה, מבלי שהדבר יגרום לשינוי 

 בהצעת המציע.  יםהנקוב

e. נפרדת בתוך ותוכנס לתוך מעטפה סגורה  4נספח בהצעת המחיר, בנוסח המצוי ב
 יקוד האיכותי של ההצעותהמציע והיא תיפתח רק לאחר בחינת הנ מעטפת הצעת

f. ובחירת ההצעה הזוכה : שקלול ההצעות 

i. ( מבין ההצעות הכשירות תיבחר ההצעה שתקבל את הציון המשוקללC )
לגרוע מכל סמכות או זכות של המזמין, לפי כל דין,  מבליהגבוה ביותר, וזאת 

לרבות מסמכותו לנהל מו"מ ושלא לקבל הצעה בלתי סבירה, או שלא לקבל 
 שהיא. כל הצעה

ii. משקלו ( של הרכיב האיכותי בהצעהA יהא )מתוך הציון הסופי, ומשקלו  60%
 מתוך הציון הסופי. 40%( יהא Rשל הרכיב הכספי בהצעה )

 ( תעשה לפי אמות מידה ראשיות אלה:Aבחינת הרכיב האיכותי של ההצעה ) .2
 אופן הניקוד ניקוד מירבי אופן ההוכחה רכיב

מספר הסמכות 
שניתנו למעבדה 
על ידי הרשות 

הלאומית 

המציע יצרף את 
כל ההסמכות 

אותם קיבל עבור  
הפרמטרים 

הסמכה של מעל  40
מההסמכות  90%

הנדרשות במסמך 
 30-זה יזכה ב
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להסמכת 
 מעבדות

הנדרשים במכרז 
 זה 

 נקודות.

הסמכה של מעל 
מההסמכות  80%

הנדרשות במסמך 
 10-זה יזכה ב

 נקודות.

 

 

מספר דוגמים 
מוסמכים 

קים ע"י המועס
 המעבדה 

המציע יצרף 
להצעה תעודות 
בתוקף של דוגמי 
שפכים, קולחים 

 ובוצה
המועסקים ע"י 

 המעבדה

על כל תעודת דוגם  20
דוגמים  יזכה  3מעל 

 4 -את המציע ב
 -נקודות ולא יותר מ

 נקודות 20

ניסיון וביצוע 
דיגומים במכוני 

 טיהור שפכים

המציע יצרף 
רשימת מכוני 
טיהור שפכים 

ם מבצע בה
דיגומים מעל 

 שנה

כל מכון טיהור  20
שפכים שבהם 
המציע מבצע 
דיגומים  יזכה את 

נקודות  2 -המציע ב
 20 -ולא יותר מ

 נקודות

חוות דעת 
 לקוחות

המציע יצרף 
רשימת 

 התקשרויות

 4כל ממליץ יזכה ב  20
נקודות ולא יותר מ 

 נקודות 20

 
 

 קמן:( הינה כדלAנוסחה לחישוב ציון מדד האיכות ) .3
  X  60%יקוד   האיכות   של   הקבלן   המציע           נ

את ניקוד האיכות הגבוה ביותר מבין המציעים ניקוד האיכות המרבי של הקבלן שקיבל 
 שהגישו הצעה ועמדו בתנאי המכרז

לא תתקבל.  65%-הצעה אשר ציון האיכות שקיבלה יהא נמוך מ -רישת סף איכות מינימאלי ד
, והבלעדי המקצועיבמקרים מיוחדים, יהא המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו על אף האמור, 

 הציון גובהשלא עמדה בסף האיכות האמור, וזאת בהתחשב בנתונים הבאים:  הצעה לקבל
שקיבלו את הניקוד המינימאלי הנדרש תחת אמת מידה זו,  המציעים מספר, של אותה הצעה

הכולל, יתרונות מיוחדים ויוצאי דופן של  פער הציונים באותה אמת מידה ופער הציונים
 ההצעה וכיוצ"ב. אין באמור כדי להוות רשימה סגורה.

 ( : Cשקלול הציון הסופי )  .4
בהתאם –( יחושב תוך שקלול רכיב האיכות והרכיב הכספי iהציון הסופי של כל הצעה ) 

 הבאה:לנוסחה 

Ci = 0.6(R1/Ri) + 0.4A  

 מקרא :

R1   ביותר מבין משתתפי המכרז עבור הקמת המערכת ושרותי = הצעת המחיר הזולה
 תחזוקה בתקופת האחריות.
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Ri הצעת המחיר של מציע =i .עבור הקמת המערכת 

Ai .ציון איכות = 

 אופן קביעת המציע הזוכה .5
לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, ולאחר שתפתחנה ההצעות )למעט ההצעות  (1)

עמו את ההצעות שהוגשו לתיבת המכרזים על מנת הכספיות(, יבחן המזמין ו/או מי מט
 לוודא כי הן עומדות במלוא תנאי הסף.

 בשלב השני תערך בחינה וניקוד האיכות של ההצעות. (2)

 בשלב השלישי תפתחנה ההצעות הכספיות, ויקבע הציון הסופי של כל הצעה. (3)

תחשב, בין היתר, בין שיקוליו של המזמין בבחירת ההצעה הזוכה, רשאי המזמין לה (4)
באמות המידה ו/או בחלק מבין אמות המידה, המעניקות את מירב היתרונות למזמין 

)א( לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג  22לבחירת ההצעה הזוכה במכרז, והמפורטות בתקנה 
– 1993 . 

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה בעלת הציון הסופי הגבוה ביותר או כל  (5)
 הצעה שהיא. 

הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי  (6)
 המכרז וההסכם המצורף על נספחיו, הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג.

לאחר  -המזמין רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל מציע  (7)

נו, מומחיותו, מיומנותו וכישוריו ליתן כל הוכחה שיראה לנכון, בדבר ניסיו –הגשת הצעה 

שירותים מהסוג ובהיקף של השירותים נשוא המכרז, וכן יהא רשאי לדרוש ראיות בדבר 

כושר המימון והרמה המקצועית של המציע, ויהא רשאי שלא לקבל הצעה אם המציע לא 

חינת יספק למזמין את מלוא המידע להנחת דעתו. כמו כן המזמין רשאי לבחון במסגרת ב

ההצעות את אמינותו ואת כושרו של המציע לבצע את החוזה נשוא המכרז וכן את ניסיונו 

של המזמין עם אותו מציע בעבר. בנוסף, רשאי המזמין לבצע סיור בבית העסק של המציע 

 לשם התרשמות וזאת בתיאום מראש עם המציע. 

י המציע ו/או מול המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לערוך כל בירור מול ממליצ (8)

הלקוחות להם ניתן שירות על ידי המציע ו/או כל צד שלישי כלשהו, וכן יהא רשאי לדרוש 

מן המציע ראיות בדבר ניסיונו הקודם בתחום נשוא מכרז זה, ויהא רשאי שלא לקבל 

 הצעה אם המציע לא יספק למזמין את מלוא המידע להנחת דעתו. 

זמין יהיה רשאי לערוך בירורים ולקבל המלצות להסרת ספק מובהר בזאת, כי המ (9)

ו/או התייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל אדם או גוף 

אחר, ולא תהא מוטלת עליו כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או 

או לכל ההתייחסויות או ההמלצות, ו/או את זהות מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, 

מציע אחר, וזאת, בין היתר, לאור הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת 

 זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו בעצם הגשת הצעתו.
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 הגשת הצעות ומועדים

 ! זה מכרז הוראות לפי מדויק באופן ההצעה את למלא יש .33

 במכרז כאמור והמסמכים האישורים כל אליה צורפו לא אשר, הצעה כל הסף על לדחות רשאי המזמין
 .נוספת הודעה בכל צורך ללא וזאת זה

חלק בלתי נפרד  ומהווה 'ב נספחכ זה למכרז המצורף בנוסח, כלליים ופרטים הצהרהעל המציע למלא  .34
 .עותקים ולחתום עליה ועל כל דף ממסמכי המכרז )כולל נספחים(, בעט דיו כחול )שני( 2 -בהימנו, 

רוף חתימתם של יחתימת מציע שהוא תאגיד משפטי )חברה, שותפות וכו'( תהיינה חותמת התאגיד בצ .35
רוף יחשבון ובצ-דין או רואה-רךהמורשים לחתום מטעם התאגיד ובשמו והן חייבות להיעשות בפני עו

 אישורם בדבר סמכויות החתימה בתאגיד זה.

הכולל בחינת ) שלב ראשון איכות ושלב שני מחיר( בי של-המכרז הנו מכרז פומבי דותשומת לב המציע כי  .36
צירוף כלל המסמכים הדרושים, בחינת איכות המציעים באמצעות  ,ההצעות מבחינת עמידה בתנאי הסף

בחינה עצמאית של החברה מול לקוחות  ,מתן ציון איכותי על בסיס החומר שהוגש על ידי המציעים
וספות. מציעים שיעמדו בתנאי הסף וגם ציון האיכות שלהם המציעים, לרבות ביצוע בחינות עצמאיות נ

 מחיר/תיפתח הצעתם הכספיתבו , יעברו לשלב הבא אפשריות 100נקודות מתוך  65יעבור ציון סף של 
עם דגש על מעטפה  מציע שהצעתו לא תוגש כאמור תיפסל על הסף – (סגורהושתוגש במעטפה נפרדת )

 ..  נפרדת וחתומה/סגורה של הצעת המחיר

 

 תחתומים ומלאים בהתאם ליתר הוראות מכרז זה, יוכנסו למעטפה, המצורפ כשהםכל מסמכי המכרז,  .37
 .ידי המציע עלהחתימות חייבות להיעשות . למסמכי המכרז

 המציעבמסגרת מכרז זה היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת.  שתוגשההצעה  .38
 , נשוא מכרז זה. השירותים מביצועחלק  תאחראי לכל הפעילויות, המהוו

בתוך מעטפה חתומה, אשר הומצאה למציע ובמסגרתה כל המסמכים המפורטים  יוגשוסמכי המכרז מ .39
 פרט ציון כל ללא וזאת "001/2020מכרז מספר : "בולט באופןלציין יש  יהואשר על 3'ב נספחבמסגרת 

 שם המציע או כל פרט מזהה אחר.  לרבות, אחר

אישית  מסירה, יש למסור בלעיל לאמור בהתאם, זו הזמנהמסמכי  כלחתומה ובה  היאכש האת המעטפ
 (. 2'ב נספח) המיוחדים והתנאים ההוראות בנספח 17 בסעיףהמזמין, כאמור  משרדילתיבת המכרזים ב

 (.2'ב נספחבנספח ההוראות והתנאים המיוחדים ) 18 בסעיף כנקובהמועד האחרון להגשת ההצעות הוא  .40

 זה. 40בסעיף  הקבועא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד ל

זה ובכל מקום אחר במכרז זה, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות  40אף האמור בסעיף  על
 .איזה מבין המועדים הקבועים במסגרת המכרז, בהודעה בכתב שתינתן לכל המציעים

 חובת הזוכה במכרז

)על כל  'ג נספחכ, זה למכרז המצורף"( יהא עליו לחתום על ההסכם, הזוכהזכה המציע במכרז )להלן: " .41
בכפוף למחיקות ו/או  -"( ההסכם: "ולהלן)לעיל  ממנו נפרד בלתי חלק ומהווה( ונספחיו מסמכיו

בהתאם להודעה, לתשובות, להבהרות ולשינויים נשוא  המזמיןיעשו על ידי ילתיקונים ו/או לשינויים ש
כשהוא חתום  למזמיןולהחזירו  -או בשל תיקון טעויות סופר ו/או קולמוס /ולעיל  21 -ו 18סעיפים 

לנספח ההוראות והתנאים  19 בסעיףתוך לוח הזמנים הנקוב בומבויל כדין )ככל שקיימת חובת ביול(, 
 .מפורטים בהסכם, על נספחיו השירותיםביצוע התנאים ל. (2'ב נספחהמיוחדים )

לעיל את הערבות לביצוע, כאמור  41 בסעיף, עם מסירת ההסכם כאמור למזמיןעל הזוכה להמציא  .42
הנדרשים על פי מסמכי המכרז, בנוסח הנדרש במסמכי אישור על קיום הביטוחים וכן  .להלן 45בסעיף 

 (מקוריה ונוסחבעל ידי חברת ביטוח )כדין המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ותנאי החוזה, חתום 
 .א(2')ג נספח)

 קבלןתשומת לב המציעים מופנית לדרישות לקיום ביטוחים על ידי הומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  בנוסף
תנאים כלליים ()א( "2" לרבות בנספח ג' )הסכם)ביטוח( לנספח ג' " 7ורטות בסעיף המפשיזכה במכרז 

 הביטוחים" ,"הביטוח דרישות)להלן: "" אישור ביטוחי הקבלן()ב( "2" ובנספח ג' )לביטוחי הקבלן
 (.בהתאמה", הביטוח הוראות" -ו" הנדרשים

ו לדרישות הביטוח המפורטות פוטנציאלי אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז, נדרש לתת דעת מציע
תנאים מיוחדים להסכם )להלן: " (()א2')ג בנספחו"( ביטוחי הקבלןלהסכם )להלן: " 7 סעיףמסגרת ב
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את  ולקבל"( אישור ביטוחי הקבלןלהסכם )להלן: " ()ב(2)'ג בנספחהאמור  לרבות"( לביטוחי הקבלן
 את מלוא הביטוחים הנדרשים כאמור, אם יזכה המציע במכרז. אישור המבטחים מטעמו לערוך 

 למזמיןלהמציא  הקבלןהחתום כאמור, מתחייב ( )א'( 2ח ג' )נספ הקבלןבנוסף להמצאת אישור ביטוחי 
 הנדרשות הביטוח פוליסותמ לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתם העתקים

 ."(מסמכי הביטוח)להלן: "

בתוך לא תתקבל כל הסתייגות מדרישות הביטוח, אלא אם כן הועלו במסגרת שאלות הבהרה כי  מודגש
ואושרו על ידי המזמין והמזמין יהיה רשאי להתעלם מהסתייגויות שלא אושרו או המועד שנקבע לכך 

 הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב לפסול את ההצעה, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי.
לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע  בידי המזמין ולהפקידוהחוזה, כאמור לעיל ולהלן  המכרז יבמסמכ

אישור ביטוחי " ('()א2נספח ג' ) מסמכי הביטוח כאמור לעיל וכן אתהעבודות וכתנאי לתחילתן, את 
 .כשהוא חתום כדין על ידי המבטח" הקבלן

מקוריים של מסמכי הביטוח,  העתקיםאי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  ספקלמען הסר 
, מבטחי הקבלןכדין על ידי  מהחתו המקורי ו, בנוסח"אישור ביטוחי הקבלן" ('()א2נספח ג' )לרבות 
 המסמכים כנדרש.בשל אי הצגת  מתן השירותיםלמנוע ממנו את מועד תחילת  יהיה רשאי המזמין

כאמור  מסמכי הביטוח,צאת אי המבמקרה של מובהר בזה, כי  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,
לראות במציע )הקבלן( כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של רשאי  לעיל, יהא המזמין

 .המציע )הקבלן( במכרז

ספק מובהר כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים  להסרת
 לגבי הסתייגות להם ואין מבטחיו עם בדק כי ציעהמ אישור המהווים, המציע של וחותמת בחתימה אלא

 .הנדרשים הביטוחיים והכיסויים התנאים, הנוסח

המצורף  'ד נספחיידרש למלא אחר כל חוקי העבודה, לרבות הוראות החוק המפורטות במסגרת  הזוכה .43
 למכרז זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

הזמנים, אשר נקוב  לוחבתוך  שירותיםהיצוע "( להתחיל בבהזוכהלהלן: "ו לעילעל הזוכה במכרז ) .44
 (.2'ב נספחלנספח ההוראות והתנאים המיוחדים ) 20 בסעיף

 רבות לביצוע ההסכםע

, בקשר עם ביצוע בהסכםערבות בנקאית כמפורט  למזמיןבמועד חתימת ההסכם, ימסור הזוכה  .45
ו/או צדדים שלישיים בגין נזקים, הכל כמפורט בהסכם  המזמיןוכן לפיצוי נשוא המכרז  שירותיםה

 "(.הערבות לביצוע)להלן במכרז זה: "

ערבות לביצוע, לא תוחזר הערבות להצעה  למזמיןלא ימסור הזוכה ו היהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .46
 הא רשאי להשתמש בה כערבות לביצוע.י והמזמין

 24 בסעיף  הנקוב דלמד, יהיה צמוד ההסכם במסגרת המפורטים מקריםבסכום חילוט הערבות לביצוע,  .47
, כשבסיס ההצמדה יהיה המדד הידוע במועד האחרון (2'ב נספח) המיוחדים והתנאים ההוראות לנספח

 ע.להגשת ההצעות והמדד הקובע יהא המדד הידוע במועד חילוט הערבות לביצו

 המזמיןהחלטת 

המכרזים של המזמין רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להתיר למציעים להשלים פרטים,  ועדת .48
מסמכים או מידע בהצעות, ככל שלדעת ועדת המכרזים של המזמין המדובר בהשמטה בשוגג ו/או בטעות 

 בכפוף לדין ולחובת השוויון בין מציעים. והכלסופר גרידא, אשר נפלה בהצעה, 

 ומכל מין מכל הבהרות המציעים מאת לדרוש, דעתה שיקול פי על, רשאית המזמין של המכרזים עדתו .49
 ובמספר, המכרז הליכי של שלב בכל וזאת, בכתב ובין פה בעל בין, להצעותיהם הנוגעות שהוא סוג

 .לנכון שתמצא כפי פעמים

 העתיד המקצועי האדם כוח לרבות, המציעים נציגי את לזמן רשאית תהיה המזמין של המכרזים ועדת .50
 במסגרתו אשר, מראש הודעה תימסר שעליו במועד לדיון, המציע של מטעמו השירותים את לבצע

)כל  המזמין של המכרזים ועדת ידי על שיידרשו ככל והבהרות הסברים וליתן ההצעה את להציג יתבקשו
 (.המציעים מיתר בנפרד לדיון ייכנס מציע

 שתפרט כפי, בכתב חומר הדיון לקראת לה יגיש המציע כי לדרוש שאיתר המזמין של המכרזים ועדת .51
 .אחרת הודעה בכלאו /ו בהזמנה

 התחייבות משום, כאמור הדיון במהלך המציע שימסור בתשובות תראה המזמין של המכרזים ועדת .52
 תנאימ לחלקאו /ו המציע הצעת מתנאי לחלק, חלקן או כולן, שיהפכו באופן לעבדן רשאית ותהא, המציע

 .במכרז יזכה שהמציע וככל אם, המציע לבין המזמין בין שייחתם ההסכם



 13 

 לגבי פרטים לברר מנת על, שלישי צד לכל לפנות רשאית המזמין של המכרזים ועדת תהיה, כן כמו .53
 .המציע הצעת בחינת לצורך שנחוץ ימצא שהמזמין פרט כלאו /ו הצעתואו /ו המציע

, כאמור לדיון מהם מי או המציעים את לזמן שלא רשאית המזמין של המכרזים ועדת כי מובהר .54
 .הבלעדי דעתה לשיקול מסורה כך על וההחלטה

)אך  תלעיל, ועדת המכרזים של המזמין רשאי 54עד  48 לגרוע מכלליות האמור במסגרת סעיפים מבלי .55
שהינו בלתי  באופןלהערכתה נמוכה  שתהא(, ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה חייבת לא ורשבמפ

 סביר מעבר לאומדן של המכרז )הנקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין(.

גבוהה או  שתהא( ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה ת)אך לא חייב תרשאי המזמיןהמכרזים של  ועדת .56
 (.המזמיןהבלעדי של  וי סביר מעבר לאומדן של המכרז )הנקבע לפי שיקול דעתבלת באופןנמוכה 

, הזוכה המציע לבחירת שיקולים של רחבה קשת להפעיל( חייב לא במפורש)אך  רשאי האי המזמין .57
 שיקול כל וכן המציע של וכלכלית מקצועית, הארגונית, ויכולותיו ניסיונו, כושרו, למעט מבלי אך לרבות

 .המזמיןהבלעדי של  ודעת קולשי לפי אחר

 .דין כל להוראות בכפוףמתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי,  המזמיןאין 

את הזכות, לפי שיקול דעתה  הלעצמ תהמכרזים של המזמין שומר ועדתכמו כן, מובהר ומודגש בזאת כי  .58
ו/או שלא לבצע את  ההסכםעל הבלעדי והמוחלט ומכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום 

הבלעדי  ההכל כאמור בהתאם לשיקול דעתו"(, הפרויקטביטול הפרויקט נשוא המכרז )להלן: "
 .ןהמכרזים של המזמי ועדתוהמוחלט של 

ו/או  טענה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל הפרויקטלבטל את  ןהמכרזים של המזמי ועדתחליט תאם  .59
 טענות לרבות, המזמין של המכרזים ועדתאו /ו המזמין, כלפי שהם סוגו מיןדרישה ו/או תביעה, מכל 

 .במכרז ההצעות הכנתאו /ו במכרז ההשתתפות עלויות בעניין

, והתקנות 1992 -"ב התשנחובת מכרזים,  חוק, מופנה המציע להוראות לעילמבלי לפגוע באמור  .60
 .שהותקנו או יותקנו לגביו, החלות בשינויים המחויבים על המזמין

 אי חתימה על ההסכם וכן האטה, הפסקה וביטול ההסכםויטול המכרז ב

 את הזכות לעשות כל אחד מאלה: ושומר לעצמ המזמיןמובהר בזאת כי  .61

 שירותיםהלביצוע בפועל של מקורות כספיים  להימצאותלא לחתום על ההסכם עם הזוכה קודם  .61.1
 .המזמיןנשוא המכרז בתקציב 

 שאר האישורים הדרושים על פי חוק.קיום ב שירותיםהאת ביצוע  להתנות .61.2

במכרז לא יעמוד בתנאי המכרז ו/או יפר את ההסכם ובכל  הזוכה, אם בכל שלב, ההסכם את לבטל .61.3
לנכון  מצאיש ככל, שלישי צד כל עם להתקשר, דעתו שיקול לפי, רשאי המזמין האימקרה כאמור 

 .  )לרבות, אך מבלי לגרוע, להתקשר עם מי מהמציעים האחרים במכרז(

או /ווי פ)המשתתף( ו/או הזוכה בכל פיצוי ו/או שי המציעלא תזכה את  המזמיןכל פעולה כאמור של  .62
החזר כספי כלשהו והמציע ו/או הזוכה מוותרים באופן מוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

כי בתנאים במכרז מודע לכך,  המציע. מטעמם מיאו /ו רעננהאו עיריית /ו המזמיןבעניין זה כלפי 
ר לבצען, וחזיו/או מי מטעמו  המזמיןאם  וזאת, השירותיםהזכות לביצוע  מציעמסוימים תישמר ל

הוראות . ( ממועד ביטול המכרז או ביטול ההסכם, לפי העניין1) אחתבתקופה שלא תעלה על שנה 
 .('ג נספחהסכם )ה מסגרתזה נקבעו ב בענייןמפורטות 

 "הכחול"עיפרון ה עיקרון

 אותה ופסקה מוסמכת שיפוטית ערכאה בפני זה ממכרז הנובעאו /ו הקשוראו /ו הנוגע נייןע הובא .63
או /ו הדין בדרישות עומדת שאינה משום, פסולה זה מכרז מסמכי מהוראות הוראה כי, מוסמכת ערכאה

 שתעמוד כדי הנדרשת ביותר הפחותה במידה צומצמה כאילו הוראה אותה תיראה, אחר טעם מכל
 בתוקף תיוותרנה אלו והוראות, זה מכרז הוראות ביתר יפגע לא כאמור צמצום או טולבי. בתוקפה

 צמצום או ביטול עקב כי, המוחלט דעתה שיקול לפי, תחליט המזמין של המכרזים ועדת אם זולת מחייב
 .המכרז את לבטל או נוספים שינויים המכרז במסמכי לערוך יש כאמור
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 משפטיים הליכים

 אין, למכרז בהקשר משפטיות לערכאות פניות ותהיינה היה כי, מבהירה המזמין לש המכרזים ועדת .64
 ובעניין בעניינם מצג כל במכרז המשתתפים כלפי עושה מטעמה הפועלאו /ו עמה הקשור גורם כל או, היא

 .תנאיו אתאו /ו המכרז הליכי את ישנהאו /ו יגבילאו /ו יעכב שיפוטי שצו האפשרות

זה, בחתימתו על הצעתו במכרז ובהגשתה  64האמור במכרז זה לרבות בסעיף לגרוע מכלליות  מבלי
מאשר המציע, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ועדת המכרזים של המזמין, כלפי 

לא לגופם של דברים ולא לעניין  המזמין ו/או כלי כל גורם אחר הקשור עמם ו/או הפועל מטעמם,
הוצאות שהוציא ו/או נזקים מכל מין וסוג שהם, אשר נגרמו לו בהכנת הצעתו ובכל הקשור למכרז 
ולהערכתו לזכייה אפשרית, בכל הנובע מהחלטות שתקבל הערכאה השיפוטית, לרבות אם בשל החלטות 

 .זכאמור יעוכבו הליכי המכרז, ישונו תנאי המכרז או יבוטל המכר

 סודיות

, להעביר, לגלות ולא מוחלטת בסודיות לשמור המציעים מחויבים, במכרז המציעים להשתתפות כתנאי .65
, המזמין אישור בהיעדר וזאת, בעקיפיןאו /ו במישרין, כלשהי אחרת בדרך לחשוף או לפרסם, למסור
, המכרז לנושא קיפיןבעאו /ו במישרין הנוגע, אחרת מדיה בכל או פה בעל, בכתב, מידע כל, ובכתב מראש

, ובמסמכי הכלול למידע חשיפתם ובעקבות במכרז השתתפותם במסגרתאו /ו עקב המציעים נחשפו אליו
 בנחלת המצוי מידע למעט וזאת, ומטעמ הפועלים או/ו המזמין ידי על יימסראו /ו נמסרש נוסף מידע וכל

 .המכרז במסגרת הצעות הגשת רכילצ אלא שימוש כל בהם ייעשו ולא(, זו הוראה הפרת עקב)שלא  הכלל

שתוגשנה על ידי המציעים תהיינה גם הן בבעלות המזמין, והמזמין יהא רשאי לעשות בהן כל  ההצעות .66
סוד מסחרי ו/או מקצועי השייך  -מידע שהוגדר על ידי המציע במפורש בהצעה שהוגשה כ למעטשימוש, 

שהוא אכן מהווה סוד מסחרי ו/או סוד  למציע, ואשר ועדת המכרזים של המזמין תהיה סבורה לגביו
, כי אמירה כללית של מציע יובהרמקצועי, על פי סמכותה בהתאם להוראות מכרז זה ולהוראות הדין. 

 .לעיל הזולפיה כל המידע בהצעה הינו בגדר סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי לא תיחשב כעומדת בתנאי 

 מסמכי המכרז

רפים ובין שאינם מצורפים, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המסמכים המפורטים מטה, בין שהם מצו .67
 "(:מסמכי המכרזהמכרז )להלן: יחד ולחוד "

 .'א נספח -ערבות בנקאית להצעה  נוסח .67.1

 .1'ב נספח -ופרטים כלליים של המציע  הצהרות .67.2

 .2'ב נספח -הוראות ותנאים מיוחדים  נספח .67.3

 .3'ב נספח -מעטפת המציע  תכולת .67.4

 :להלן כמפורט נספחיו על, 'ג נספח - הסכם .67.5

 .להסכם( 1')ג נספח -טכני לביצוע השירותים  מפרט .67.5.1

 .להסכם()א( 2')ג נספח -לביטוחי הקבלן   כלליים תנאים .67.5.2

 .להסכם( ב)(2')ג נספח - ()נוסח מקורי הקבלן ביטוחי קיום על אישור .67.5.3

 .להסכם( 3')ג נספח -כתב ערבות ביצוע  נוסח .67.5.4

 .להסכם( 4)'ג נספח -מתוך חוק עבודת נוער  חלקים .67.5.5

 לעיל. 21 -ו 18, 17הודעות, תשובות, הבהרות ושינויים )אם יהיו(, כאמור בסעיפים  תוכן .67.5.6

 .'ד נספח -חוקי עבודה  רשימת .67.6
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 להצעה בנקאית ערבות נוסח -' אספח נ
 

 "מבע רעננה מי
  

 בנק __________________
 

 001/2020 'מכרז מס
 

 לכבוד
 "מבע רעננה מי
 
 .א.נ.,ג
 

 כתב ערבות מס' ____________הנדון:  
 

 
 עםקשר ב"( החייבעל פי בקשת __________________ ח.פ./ת.ז. _______________ )להלן: " .1

לכם , הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם ביצוע דיגומים ובדיקות מעבדהבנושא  001/2020מכרז מס' 
 שקליםאלף  חמש עשרה)במילים:  ₪ 00015, -השווה ל כוללכל סכום לפי דרישתכם עד לסך 

ית מדד המחירים לצרכן, י"(, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עלהסכום היסודי( בלבד )להלן: "חדשים
"(, בין המדד שהיה ידוע המדדלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "כפי שמתפרסם על ידי ה

במועד האחרון להגשת ההצעות, לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות ובלבד שסכום 
 לא יפחת מהסכום היסודי. הערבותהערבות במועד חילוט 

 
רישתכם הראשונה בכתב ( ימים מעת הגיע אלינו דעשרה) 10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  .2

וזאת ללא כל תנאי, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב 
או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש /וכלפיכם, מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח 

 .החייבתחילה את סכום הערבות מאת 
"ל, יכול שתהיה לשיעורין הנערבות ה סכוםלתשלום למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם 

והתשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא 
 יעלה על סכום הערבות.

 
 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3
 
מסר לנו לא יכה להוכל דרישה על פיה צרי 01.09.2020זו תישאר בתוקפה עד לתאריך  ערבותנו .4

 יאוחר מהמועד הנ"ל. 
 לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 

 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5
 
 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ______________________. .6

 _____________.שכתובתו: _______________________________________ 
זו, ולא  נופי תנאי ערבות עלדרישה שתגיע לסניפנו באמצעות הפקסימיליה, לא תחשב כדרישה  

 תענה.
 

                   
 בכבוד   רב,         

 
 בנק ______________
 סניף _____________
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 הצהרות המציע ופרטים כלליים - 1'בנספח 
 "מבע רעננה מי

 
 לכבוד

 "מבע רעננה מי
 
 .א.נ.,ג
 

 001/2020מס'  מכרזהנדון:  
 ביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה שירותילביצוע                                        

 
 אני הח"מ קראתי בעיון את תנאי המכרז, וכל המסמכים הנלווים אליו. .1

 

 אני מצהיר בזאת כי: .2
 

 בסעיף כמפורטנשוא המכרז,  שירותיםהסיון והמומחיות הדרושים לביצוע יהנני בעל הידע, הנ א. 
 "(.ההסכם)להלן: " 'ג נספחההסכם המצורף למסמכי המכרז כ במסגרתו למכרז 5

 
ח האדם הדרושים על מנת וברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכ ב. 

המכרז ו/או ההסכם בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז נשוא  שירותיםהלבצע את 
 ובמועדים המפורטים בהסכם.

 
הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז  ג. 

 ו/או ההסכם. 
 
 .למכרז 15, כאמור בסעיף שירותיםל בקשר הבדיקות את ערכתיאני הח"מ  .3

 

 אשר ההסברים כל את קיבלתיהנני מצהיר, כי הבנתי את כל מסמכי המכרז, המפורטים לעיל,  .4
ידועים  שירותיםה ביצועוכן כל הגורמים המשפיעים על  שירותיםה ביצועוכי תנאי  לקבל ביקשתי

 וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. היטבומוכרים לי 
 

ואני מסכים כי כל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז, אי ידיעת תנאי כלשהו  כן הבנתי כמו
 לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי. ןלגביהאי הכרת התנאים  או שירותיםההקשור בביצוע 

 
נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז  שירותיםהאם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את  .5

וזאת תוך  המזמיןר הצעתי, כמפורט בהסכם ולשביעות רצונו המלאה של ולמסמכי ההסכם, במחי
 התקופה הקבועה בהסכם.

 

לוח  בתוךאם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לתכנן ולבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת  .6
 :(2'ב נספח) המיוחדים םוהתנאי ההוראות נספחל 19 בסעיףהזמנים הנקוב 

 
בכפוף  -על כל חלקיו ומסמכיו המהווים יחד את מסמכי ההסכם  -לחתום על ההסכם  א. 

בהתאם להודעה, לתשובות,  המזמיןיעשו על ידי ילמחיקות ו/או לתיקונים ו/או לשינויים ש
 - קולמוסאו /ו סופר טעויות תיקון בשלאו /ולמכרז  22 -ו 19להבהרות ולשינויים נשוא סעיפים 

 כשהוא חתום ומבויל כדין. למזמיןולהחזיר את ההסכם 
 

להמציא לכם ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, חתומה ומבוילת להבטחת ביצוע  .ב 
 ורט בהסכם.ההסכם ולהבטחת נזקים, הכל כמפ

 
 בנוסח וזאתביטוח, העל ידי חברת  כדיןחתום  ימקורבנוסחו האישור קיום ביטוחים  להמציא .ג

 .(ב()2')ג נספחכ המצורף
 

פוליסות מ העתקים, לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתםלהמציא לכם  .ד
 .ל נספחיו)נספח ג'( ע .)להלן: "מסמכי הביטוח"( תקפות כמפורט בהסכםהביטוח ה
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לעיל, כולן או מקצתן,  6אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .7
הא רשאי י והמזמין שירותיםהביצוע  אתבמועד/ים שהוקצב/ו לשם כך, אאבד את זכותי לקבל 

כדי לפגוע לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו. כן ידוע לי, שבחילוט הערבות לא יהא 
עקב הפרת התחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת  המזמיןבכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 

 הצעתי למכרז.

 

 20 בסעיףהזמנים הנקוב  לוחבתוך  שירותיםהאם הצעתי תתקבל הנני מתחייב להתחיל בביצוע  .8
 25 בסעיף בההנקותקופת ההסכם  במהלך, לבצעה (2'ב נספח) מיוחדיםה והתנאים ההוראות נספחל
 .(2'ב נספח) המיוחדים והתנאים ההוראות נספחל

 
 13 בסעיףתקופת הערבות הבנקאית להצעה, כנקוב  לתום עדהצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי  .9

 תוקף שיוארך ככל - יותר מאוחר מועד או(, 2'ב נספח) המיוחדים והתנאים ההוראות נספחל
 "ל.הנ הערבות

 
סיוני, הוותק המוכח ירשאי לדרוש ממני פרטים נוספים בדבר זהותי, כישורי, נ המזמיןידוע לי כי  .10

כתנאי לבדיקת הצעתי, ו/או  נשוא המכרז, יכולתי הכספית, וזאת שירותיםהשלי בביצוע 
 להתקשרות עמי, ואני מתחייב לספק את הפרטים, המידע והמסמכים כפי שיידרשו.

 
 

 כלליים פרטים
 
 כלליים פרטים. 1
 

   (דפוס)באותיות  מלא שם

 :התאגיד סוג

 )פרט([ אחר/  שותפות/  פרטית/  ציבורית]חברה 

  

   :התאגיד מספר

   :ייסוד מקום

   :ייסוד תאריך

   :כתובת

   :טלפון מספר

   :פקס מספר

   :אלקטרוני דואר

   :קשר איש
 
 
 וניסיון עיסוק תחומי. 2
 

   עיקריים עיסוק תחומי

   "לבחו ניסיון פרטי

   בישראל ניסיון פרטי
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 החזקות מבנה. 3
 

 המחזיק שם
 [שותף/  מניות בעל]בעלים / 

/  זהות תעודת כתובת
 רישום מספר

 ותהמני' מס
 המוחזקות
 לסוגיהן

 ההון מתוך% 
 המונפק

     

     

     

     
 
 
 בישראל קשורות חברות על פרטים. 4
 

  .א

  .ב

  . ג

  .ד

  . ה
 
 
 המציע של הארגוני המבנה. 5
 

 שונים בתחומים ניסיון במציע ותק שנות' מס התפקיד בעל שם התפקיד

    "למנכ

    

    

    
 
 
 המציע בשם מהחתי מורשי. 6
 

 חתימה תאריך טלפון כתובת זהות תעודת מלא שם
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 ]חתימות בעמוד הבא[
 
 
 
 
 

 בכבוד   רב,
 
 
 

 ____________________________    תאריך: 
 
 
 

 ____________________________   : מלאים פרטים
 
 
 

 ____________________________ : ותמלאה/ ות/חתימה
 
 
 

 אישור חתימה
 
 

               ______, ______אני הח"מ ______________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה _____
 ,ת.ז. __________________               ______, ___________ -ות.ז. __________________ 

 וכי הם חתמו על מסמך זה בפני. מוסמכים לחתום בשם ____________________ ולחייב אותה,
  

 
 ____________________________ מלאה:  התאריך: __________  חתימ
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 תצהיר -)א( 1'בנספח 
 

אני הח"מ ____________________ ת .ז ____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 
 מצהיר בזאת כדלקמן:את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 
 ,דיגומים ובדיקות מעבדה לביצוע 001/2020הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז מס'  א. .1

____________________  .ת.ז/._______________  ח.פ_____אשר מוגשים על  ידי _
 "מ.בע רעננה מי תחבר"( להמציע)להלן: "

 הנני משמש כמנהל המציע. ב. 
 
 בתצהיר זה: .2

 " כל אחד מאלה:בעל זיקה" 

 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע. א. 

 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: ב. 

 בעל השליטה בו. .1  

של  כאמורחבר בני אדם שהרכב בעל מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב  .2  
 ם לתחומי פעילותו של המציע.המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהות

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. .3  

יותר  אואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית )קרי, החזקה של שלושה רבעים  ג. 
מהותית  שליטהחבר בני אדם אחר, שנשלט  -מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם( 

  בידי מי ששולט במציע.

" בסעיף זה כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, שליטה" -" והחזקה", "אמצעי שליטה"  
 .1981 -התשמ"א 

 
 הנני מצהיר בזאת כי המציע וכל בעל זיקה אליו: .3

 את המשבצת המתאימה( x -)סמן ב 

 באוקטובר  31ון התשס"ג )ולא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחש
"(, בשנה שקדמה חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 -פי חוק שכר מינימום, התשמ"ז ( ל2002

 למועד תצהיר זה.

  (  2002באוקטובר,  31ון התשס"ג )והורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי יום כ"ה בחש
לפי חוק שכר מינימום, בפסקי דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות  

 ההרשעה האחרונה.ממועד 
 
 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
 
 

 ____________________________ מלאה:  התאריך: __________  חתימ
 
 

 אישור חתימה
 

אני הח"מ ____________________ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני, 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת ____________________ ת.ז. ____________________ 

 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.     
 

 ____________________________ מלאה:  התאריך: __________  חתימ
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 תצהיר -( ב)1'בנספח 
 

________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אני הח"מ ____________________ ת .ז ____
 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
, דיגומים ובדיקות מעבדה לביצוע 001/2020מכרז מס' הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי  א. .1

____________________  .ת.ז/.ח.פ_______________  ______אשר מוגשים על  ידי 
 ."מבע רעננה מי לחברת"( המציע)להלן: "

 הנני משמש כמנהל המציע. ב. 
 
 במכרז ההצעה הגשת במועדמשפט, -פירוט כל התביעות האזרחיות התלויות ועומדות בבתי להלן .2

צד להם, וכן בוררויות  ואה שהמציעו/או כאלה  המציעו/או מטעם  המציע)בארץ ובחו"ל(, כנגד 
)בתוקף תפקידם(, הם צד  ואו עובדי/ו וו/או נושאי המשרה בו ו/או מנהלי בעליואו /ו המציעשבהן 

 שקלים אלף מאות חמש) ₪500,000 של סך על העולה כספי בהיקף וזאתכנתבעים,  אולהן, כתובעים 
 גם לפרט יש כי, מובהר) המציע של לפעילותו מהותי הינו אשר כאמור הליך כל ובנוסף(, חדשים
 מעורב בהן מנהליות עתירות בפירוט צורך אין, אולם, הביטוח חברות ידי על המטופלים הליכים
 (:כמשיב ובין כעותר בין, המציע

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
 
פליליים, לרבות כתבי אישום וחקירות של גופים ומוסדות ממשלתיים ההליכים ה כל פירוט להלן .3

ו/או נושאי  בעליואו /ו המציע, כנגד ההצעה הגשת במועדבארץ ובחו"ל, שהוגשו ו/או מתנהלים, 
 (:במציע)בתוקף תפקידם  ואו עובדי/ו והמשרה בו ו/או מנהלי

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
 
כמפורטים לעיל והמנוהלים כיום,  בהליכים ים"ד המטפלעוהלתצהירי זה חוות דעת  מצורפת .4

 וגובה הסיכון הכספי. הםכוייהכוללת פירוט סטאטוס הטיפול בכל אחד מההליכים, סי
 
 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5
 
 

 ____________________________ מלאה:  התאריך: __________  חתימ
 

 אישור חתימה
 

אני הח"מ ____________________ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני, 
_________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת ____________________ ת.ז. ___________

 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.     
 

 ____________________________ מלאה:  התאריך: __________  חתימ
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 חשבון רואה אישור -)ג( 1'בנספח 
 

 
 ____________ ת .ז ____________________, מצהיר בזאת כדלקמן:אני הח"מ ________

 
, אשר דיגומים ובדיקות מעבדה לביצוע 001/2020מכרז מס' אישורי כחלק ממסמכי  מוסרהנני  א. .1

____________________ )להלן:  .ת.ז/.ח.פ_______________  ______מוגשים על  ידי 
 בע"מ. רעננה מי לחברת"( המציע"

 החשבון המבקר של המציע. כרואההנני משמש  ב. 
 
 
  :כדלקמן, מאשר הריני .2

בביצוע כל סוגי הבדיקות נשוא מכרז זה  במצטברומוכח  קודםניסיון  בעלבעצמו הינו  המציע
)כמפורט במסגרת המפרט הטכני וכתב הכמויות(, בהתאם לאישורים מאת משרד הבריאות לביצוע 

  01.01.2016פות במהלך התקופה שתחילתה ביום כל הבדיקות כאמור, וזאת ברצי
מצורפים לאישורי זה אישורי משרד הבריאות וכן פירוט הניסיון הנקוב לעיל, כפי שנערכו על ידי 

 . המציע והוצגו בפניי
 זו אישורי ולפיכך, דלעיל המכרז הליכי במסגרת, זו הצהרתי על מסתמכת"מ בע רעננה מילי, כי  ידוע .3

 .דלעיל בתנאים המציע לעמידת ביחס יסודית בדיקה כתישער לאחר ניתן
 
 
 
 
 
 
 

 ____________________________ מלאה:  התאריך: __________  חתימ
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 נספח הוראות ותנאים מיוחדים - 2'בנספח 
 

 ביחס הן - להלן המוצגת לחלוקה בהתאם - יחולו אשר, המיוחדים והתנאים ההוראות יפורטו להלן
 :('ג נספח) הזוכה המציע עם ייחתם אשר להסכם ביחס והן מכרזה למסמכי

 למכרזביחס 

 למכרז(: 1)סעיף  השירותיםתיאור  .6

 בע"מ רעננה מידיגומים ובדיקות מעבדה עבור  שירותי 

ו, בין אם צורפו בפועל כמפורט במסמכי מכרז זה ובנספחיו, המהווים חלק בלתי נפרד הימנ והכל 
 למסמכי המכרז ובין אם לאו, וכפי שיובהר למציעים במסגרת מפגש המציעים. 

 מופיעות מפורטות דרישות. השירותים של ביותר כללי תיאור מהווה דלעיל התיאור כי, יודגש 
 .נספחיו על, המכרז מסמכי יתר במסגרת

 .או עוסק מורשה בישראל הרשוםלמכרז(: המציע הינו תאגיד )חברה / שותפות(  5.1)סעיף  המציע .7

 על המציע להיות מעבדה מוכרת ומוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות והכרה של משרד .8
  הנדרשים נשוא מכרז זה.  ואבחון )אנליזה(הבריאות לביצוע הדיגומים 

ומוכח  קודםניסיון  בעלבעצמו  להיות המציע על -למכרז(  5.2)סעיף  להצעה קודם ניסיון תנאי .9
בביצוע כל סוגי הבדיקות נשוא מכרז זה )כמפורט במסגרת המפרט הטכני וכתב הכמויות(,   במצטבר

  .31.12.2018וסיומה ביום  01.01.2016ביום וזאת ברציפות במהלך התקופה שתחילתה 

במסגרת המכרז נדרש המציע להציג מחזור כספי  –למכרז(  5.3)סעיף  להצעה כספי מחזור תנאי .10
לשנה, ובמהלך התקופה  )במילים: שמונה מאות אלף שקלים חדשים( ₪ 800,00של  ימינימל

 . 31.12.2018וסיומה ביום  01.01.2016שתחילתה ביום 

"מ, בע רעננה מי חברת משרדיב לקבלניתן  המכרזאת  -למכרז(  0)סעיף המכרז מסמכי קבלת מועדי .11
 וזאת ללא עלות. 24.02.2020ועד ליום  12.01.2020, החל מיום 15:00 - 09:00ין השעות ב

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודה  - למכרז( 8)סעיף הערבות הבנקאית להצעה  סכום .12
 וזאת(, חדשים שקלים ףאל חמש עשרה)במילים:  00015,₪ -ל השווהלמדד המחירים לצרכן בסך 

  למכרז זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 'א נספחכ המצורף בנוסח

תעמוד בתוקפה עד לתאריך  להצעההערבות  - למכרז( 10)סעיף הערבות הבנקאית להצעה  תקופת .13
01.09.2020. 

 ,יתקיים 10:00בשעה  22.01.2020 רביעי ביום – למכרז( 16)סעיף  המציעים מפגש ומקום מועד .14
 .שירותיםהת להכר מציעים מפגש, רעננה, 56 המזמין ברחוב אחוזה משרדיב

על המציע להודיע במכתב רשום למזמין,  - למכרז( 17)סעיף האחרון להבהרת מסמכי המכרז  המועד .15
על כל סתירה, , 14:00בשעה  04.02.2020 שלישי יום לא יאוחר מאשראשר יתקבל אצל המזמין 

חוסר בהירות שמצא במסמכי המכרז ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר  , אי התאמה, אושגיאה
נשוא המכרז  שירותיםלאו הנוגע /ון כלשהו, הכלול במסמכי המכרז ילמובנו של סעיף או פרט או עני

 תוך פירוט פרטי השואל וכתובתו ו/או מספר פקס למענה. והכל

  .המזמין, בכתובת קדמי נעמה' גבההודעה הינו המזמין, אליו על המציעים להפנות את  נציג

בש"ח הצעת מחיר לסעיפי כתב הכמויות כ תצוין המציע של מטעמוהמחיר  הצעת - המחיר ההצעה .16
הצעת המחיר, . שירותיםה ביצועבמסמכי הזמנה זו בגין  ונקבע אשרללא מע"מ, ו( חדשים)שקלים 
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המציע והיא  פרדת בתוך מעטפת הצעתתוכנס לתוך מעטפה סגורה נ 4ב'4נספח בבנוסח המצוי ב
 .תיפתח לאחר בחינת הניקוד האיכותי של ההצעות

               , ההזמנהמסמכי  כלחתומה ובה  כשהיא האת המעטפ -למכרז(  39)סעיף  ההצעות הגשת מקום .17
 .רעננה, 56 אחוזה' ברחהמזמין,  משרדיאישית לתיבת המכרזים ב מסירהיש למסור ב

 תאריךהמועד האחרון להגשת ההצעות הוא  - למכרז( 40)סעיף האחרון להגשת הצעות  המועד .18
 .בבוקר 10:00בשעה  25.02.2020

 להוראות בהתאם, המסמכים כל להמצאת וכן, נספחיו על(, 'ג נספח) ההסכם על לחתימה מועדה .19
 המזמין( ימים מתאריך הודעת שבעה) 7 לא יאוחר מאשר תוךב -למכרז(  42 -ו 41)סעיפים  המכרז

 לזוכה בדבר זכייתו במכרז.

על הזוכה  -(( 'ג נספחלהסכם ) 11.1.1סעיף  וכן ,למכרז 44)סעיף  שירותיםהלתחילת ביצוע  מועדה .20
 מאת בכתב הוראה קבלת ממועד( ימים עשר-ארבעה) 14תוך ב שירותיםהבביצוע  להתחיל במכרז

 .המזמין

 

 '(ג)נספח  להסכםביחס 

, מזמן לזמן, לפיקוח על אופן ויד על שנתמנה מי או, "ל החברהמנכ -להסכם(  2.2)סעיף  מנהלה .21
 . בדיעבד ובין מראש בין, שירותיםהביצוע 

ם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית כפי שמתפרס, לצרכן המחיריםמדד  -להסכם(  2.2)סעיף  מדד .22
יחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או  אםלסטטיסטיקה, או ב

 .המדד שיפורסם על ידי גוף אחר

 00030,₪של  סךביהא  שירותיםהערבות לביצוע ה סכום -להסכם(  8.1)סעיף לביצוע  הערבות סכום .23
 (3')ג נספחכ( )כולל מס ערך מוסף(, וזאת בנוסח המצורף שקלים חדשים אלף שלושים)במילים: 

  .הימנו נפרד בלתי חלק ומהווהזה  למכרז

פרסם על ידי מתה ,לצרכן המחיריםמדד  -להסכם(  8.1)סעיף אליו צמודה הערבות לביצוע  מדד .24
יחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד  אםהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או ב

  זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר.

( עשר-שנים) 21של הסכם זה לתקופה של  תוקפו -( להסכם 11.3.1)סעיף  המקורית םההסכ תקופת .25
 .(לעיל 20חודשים, אשר תחילתם "במועד תחילת הביצוע" )כהגדרתו בסעיף 

מעניק בזה למזמין את הזכות  הקבלן -להסכם(  11.3.2 )סעיף ההסכם תקופת להארכת אופציות .26
( תקופות שלוש) 3 -המקורית, באותם תנאים שנקבעו בהסכם זה, ב ההסכםך את תקופת להארי

 .המקורית ההסכם תקופת תום עם תחילתן אשרכל אחת, ( חודשים עשר-שנים) 12אופציה בנות 

בגין ביצוע  חודשייםנות יגיש למנהל חשבו הקבלן - להסכם( 13.2.1)סעיף התמורה  תשלום .27
( בחודש, יעשר) 10 -ה היוםעד ו( ראשון) 1 -ה היוםהשירותים, וחשבונות אלו יגיעו לידי המנהל בין 

יהיו מבוססים על המחירים שהציע הקבלן במסגרת  החשבונות. השירותים ביצועשלאחר חודש 
 אתי הקבלן ביצע הנ"ל וככל שימצא כ החודשייםהצעתו במכרז. המנהל יבדוק את החשבונות 

התחייבויותיו והשלים את ביצוע השירותים במלואם ובמועדם, בהתאמה מלאה למסמכי הסכם זה, 
על נספחיו, ולשביעות רצונו של המזמין, יאשר המנהל את החשבונות ויעבירם לתשלום, כך 

ש ( ימים מתום החודארבעים וחמש) 45שהתמורה תשולם מאת המזמין לידי הקבלן, וזאת ובתוך 
 (.45בגינו הוגש חשבון הקבלן )שוטף + 
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 תכולת מעטפת המציע - 3'בנספח 

 
 

שלבי הכולל בחינת ההצעות מבחינת עמידה בתנאי הסף וצירוף כלל המסמכים -המכרז הנו מכרז פומבי דו
הדרושים, ובחינת איכות המציעים באמצעות מתן ציון איכותי על בסיס החומר שהוגש על ידי המציעים 

עצמאית של החברה מול לקוחות המציעים, לרבות ביצוע בחינות עצמאיות נוספות. מציעים  ובחינה
תיפתח הצעתם  100נקודות מתוך  70שיעמדו בתנאי הסף וגם ציון האיכות שלהם יעבור ציון סף של 

 . (שתוגש במעטפה נפרדת סגורה)הכספית 
 2  המציע מעטפת במסגרת לכלול עהמצי על, המכרז במסמכי מהאמור לגרוע ומבלי המציעים לנוחות

 המפורטים המסמכים כל אתתכלול את ההצעה הכספית  ומעטפה שניה תכלול  1מעטפות  סגורות  מעטפה 
 :להלן

 

 מצורף לא/  מצורף  במכרז סעיף' מס  המסמך פרטי

     

  -  - המכרז חתומים על כל דף ודף מסמכי

  - 6.1, 5.1 - של התאגיד ההתאגדותצילום של תעודת 

מסמכי מ העתקים -שהמציע הינו תאגיד  ככל
-רךעו בידיההתאגדות של התאגיד, מאושרים 

 החשבון של התאגיד-הדין או רואה

- 5.1, 6.1 -  

אישורם על  -שהמציע הינו תאגיד  ככל
האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד 
ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי 

 המכרז

- 5.1 ,6.1 -  

  - )ג(1'ב נספח, 6.2, 5.2 - והמלצות קודם ניסיון על המעידים מסמכים

שגיאה! מקור , 5.3 - המעידים על מחזור כספי מסמכים
, ההפניה לא נמצא.

 )ג(1'ב נספח

-  

  - 6.4, 5.4 - ועדכני בדבר היותו עוסק מורשה תקףאישור 

רואה ועדכני מפקיד שומה או מ תקףאישור 
 חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק

- 5.4 ,6.4 -  

המעידים על עמידה בתנאים הקבועים  מסמכים
 1976 -"ו התשלבחוק עסקאות גופים ציבוריים, 

  - )א(1'ב נספח, 6.5, 5.5 -

  - )ב(1'ב נספח, 6.6 - בדבר תביעות  תצהיר

  - 0 - ערבות בנקאית בלתי מותנית להצעה

  - 16 - מציעיםשל מפגש  חתוםפרוטוקול 

  - 19 -ו  18, 17 - (יהיו)אם  המכרז עדכוני

  - 1'ב נספח - (המחיר הצעת)כולל  כלליים ופרטים הצהרה

 מיוחדים ותנאים הוראות נספח

 

 הצעת מחיר -4בנספח 

  - 2'ב נספח -
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  001/2020 'מכרז מס

 תאריך: _______________

 הצעת המציע - 4נספח ב

מעטפת  נפרדת בתוךותוכנס לתוך מעטפה סגורה  הנ"לנספח הצעת המחיר, בנוסח המצוי ב

 לאחר בחינת הניקוד האיכותי של ההצעותרק המציע והיא תיפתח  הצעת

 לכבוד

 מי רעננה בע"מתאגיד 

 א.נ.,

    ,דיגומים ובדיקות מעבדה לביצוע - 001/2020 'מכרז מס הנדון:

עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, הסכם מחייב  1
  .ובינינ

יום ממועד קבלת הודעתכם על כך, לבוא למשרדכם  14במידה והצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים תוך 
 ((2)נספח ג' ) יםהביטוחאישור קיום את  ,ולהפקיד בידיכם את הערבויות המפורטות בהסכם המצורף

ר, הביטוחים החתום כאמואישור המצאת בנוסף ל, בנוסחו המקורי כשהוא חתום כדין על ידי מבטחינו
ואת כל )להלן: "מסמכי הביטוח"(  הנדרשות הביטוח פוליסותמ העתקיםלכם  הננו מתחייבים להמציא

 .המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה

  ___________ הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד ליום 2

ולמשתתפים אחרים במכרז הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל,  יאנו מתחייבים למנוע את גילוי פרט 3
 .נשוא הצעתנו זו בפרט

כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ערוכה לפקודתכם בהתאם  4
  .המכרזלתנאי 

הערבויות והמסמכים האחרים , כתב ערבות זה יוחזר לידנו לאחר שנפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח
  .צעתנו זוהנזכרים בהסכם הנכלל בה

 ((2ים )נספח ג' )הביטוחאישור קיום את את פוליסות הביטוח ו/או  את הערבויות ו/או במידה ולא נפקיד
ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים בהסכם, יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק החוזים )תרופות 

זכאים לחלט את סכום הערבות ם תהיו כ, ומבלי לפגוע ביתר זכויותי1970 -תשל"א ה ,בשל הפרת חוזה(
 .הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על כל הנזקים שנגרמו לכם בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך המו"מ

ידוע לנו ומקובל עלינו, כי תנאי יסודי למימוש הזכייה ולשכלול ההסכם לכדי הסכם מחייב, הינו, בין  5
בנוסחו המקורי  ((2ים )נספח ג' )הביטוחיום אישור קהעתקים מפוליסות הביטוח וכן את היתר, המצאת 

וכן חתימת החברה הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בהסכם  ,כשהוא חתום כדין על ידי מבטחינו
 על ההסכם.

 :הצעת המציע 6

מתקן לקליטת ביוביות יהיה על פי הנחה ממחירי המחיר המוצע לאספקה, פיקוח על התקנה והרצת  6.1
 )%(: ________שיעור הנחהב( 01כתב הכמויות )פרק 

 
 המחירים המפורטים לעיל אינם כוללים מע"מ. 6.2

 
 לפסילת שיבוש יביאו או שגיאה במילים. כל בספרות הכתוב בין תאימות על היטב להקפיד יש 6.3

 אם כך, על למחול דעתה הבלעדי, שיקול לפי לנכון, המכרזים ועדת תמצא ההצעה, אלא אם כן
 השוויון. בעקרון כדי לפגוע בו היה לא וכי לב בתום נפל השיבוש כי תשתכנע
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מספר  תיאור #

בדיקות 

 במט"ש

מספר 

בדיקות 

כולל מט"ש 

+ שפכי 

 מפעלים

מחיר מרבי 

בש"ח             

)לפני מע"מ( 

לפי כללי 

התעריפים 

2009 

סה"כ 

אומדן )לפני 

 מע"מ(

 30,831 102.77 300 180 דיגום חטף  .1

 3699.72 308.31 12  דיגום מורכב לפי זמן  .2

 1438.87 1438.87 1  דיגום מורכב לפי ספיקות  .3

4.  BOD 163 180 87.35 15,723 

5.  COD 163 265 82.21 21,785 

6.  MTBE  1 257.02 257.02 

7.  pH 70 200 15.42 3,084 

8.  TSS 270 365 51.48 18,790.2 

9.  TSS550 159 187 51.48 9,626.76 

10.  VOC  1 411.31 411.31 

 3,596 102.77 35 20 יםדטרגנטים אניונ  .11

 411.08 102.77 4 4 דטרגנטים נוניוניים  .12
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מספר  תיאור #

בדיקות 

 במט"ש

מספר 

בדיקות 

כולל מט"ש 

+ שפכי 

 מפעלים

מחיר מרבי 

בש"ח             

)לפני מע"מ( 

לפי כללי 

התעריפים 

2009 

סה"כ 

אומדן )לפני 

 מע"מ(

 5,662.8 51.48 110 92 זרחן כללי  .13

 770.89 770.89 1  חומרי נפץ  .14

 11,304.7 102.77 110 110 חנקן כללי  .15

 110 125 87.45 10,931.25 (TKLחנקן קיילדל )  .16

 12,952.8 61.68 210 70 כלוריד  .17

מומסים  כלל פחמימנים הלוגנים  .18

(DOX) 

 1 359.79 359.79 

 771 15.42 50 43 מוליכות חשמלית  .19

 19,297.5 77.19 250 122 נתרן  .20

 334 66.8 5 4 סולפאט  .21

 1,850 92.5 20 20 סולפיד  .22

 32,127 257.02 125 67 סריקת מתכות כבדות  .23

 20,554 205.54 100 45 שמן מינרלי  .24

 7,861.5 87.35 90 27 שמנים ושומנים  .25
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מספר  תיאור #

בדיקות 

 במט"ש

מספר 

בדיקות 

כולל מט"ש 

+ שפכי 

 מפעלים

מחיר מרבי 

בש"ח             

)לפני מע"מ( 

לפי כללי 

התעריפים 

2009 

סה"כ 

אומדן )לפני 

 מע"מ(

 5,033 50.33 100 90 ורוןב  .26

27.  VSS 106 135 50.38 6,801 

 8,250 45 110 106 כלל מוצקים נדיפים )%(  .28

29.  TOC 57 60 180 10,800 

 4,400 40 110 106 אפר )%(  .30

31.  BOD 10,656.7 87.35 122 122 בתסנין 

 10,300 50 206 206 קוליפורמים צואתיים  .32

 6,380 58 110 110 כלור נותר/חופשי  .33

 N 57 60 55 3,300)-טראט )כני   .34

 3,300 55 60 57 ניטריט  .35

 133 140 65 9,100 ( N-חנקן אמוניאקלי )כ  .36

 CN 20 20 90 1,800ציאניד )  .37

 1,200 300 4 4 פנולים  .38
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מספר  תיאור #

בדיקות 

 במט"ש

מספר 

בדיקות 

כולל מט"ש 

+ שפכי 

 מפעלים

מחיר מרבי 

בש"ח             

)לפני מע"מ( 

לפי כללי 

התעריפים 

2009 

סה"כ 

אומדן )לפני 

 מע"מ(

 8 8 60 480 (Fפלואוריד )  .39

  ללא עלות  SAR 8 8חישוב   .40

 60 15 4 4 טמפרטורה )חטף(  .41

 340 85 4 4 חמצן מומס )חטף(  .42

43.  TDS 240 40 6 6 מוצקים מומסים 

 CaCO3 6 6 50 300 -קשיות כ   .44

 6 6 35 210 (pH 8.3-14.0-אלקליות )ב  .45

 6 6 35 210 (pH 4.45-14.0-אלקליות )ב  .46

 1,650 15 110 110 עכירות  .47

 319,241 )ללא מע"מ( סה"כ עלות בש"ח
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 319,241 אומדן )לפני מע"מ( סה"כ מחיר

  אחוז הנחת המציע

  מחיר לאחר הנחה )לפני מע"מ( סה"כ

  (17%) מע"מ

  סה"כ מחיר כולל מע"מ

 

 ,בכבוד רב

__________________________ 

 חתימה וחותמת המציע

 

 אישור

 

אשר  ,_________________________________________הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ___

חברתכם לכל דבר עם ת את המציע בהתקשרותו חתמו על הצעה זו בפני, בצירוף חותמת החברה, מחייבו

 .ועניין

 

 

 

 ________________  _______________________ 

 חתימה וחותמת של עו"ד /רו"ח    תאריך
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 הסכם -' גנספח 

 ________ביום _____ לחודש ___________ שנת  רעננהב ונחתם שנערך

 "מבע רעננה מי  ב י ן:

 103 אחוזהמרח'   

 רעננה  

 מצד אחד             "(המזמין)להלן: "  
 

 _________________ ל ב י ן:

 מרח' _____________, __________  

 מצד שני              "(קבלןה)להלן: "  

 

פועל למתן שירותי מים וביוב  אשר, רעננה ת, בבעלות ובשליטה מלאה של עירייתאגיד והינ והמזמין הואיל
 ;רעננהבעיר 

לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים  6 סעיףכמפורט במסגרת  שירותים לקבלהחליט  מזמיןוה הואילו
 ; כמפורט בהסכם זה להלן הכל "(,השירותים( )להלן: "2'ב נספח)

בכפוף  הכל, רותיםהשי ביצועל_ הזמנה להגשת הצעות ________ביום _ המזמיןולצורך כך הוציא  והואיל
 "(;המכרז)להלן: " המזמין של 001/2020' מסוכמפורט בתנאים, במפרט ובדרישות מכרז 

, והוא מצהיר, כי הוא בעל השירותיםהצעה לביצוע  _________ _ביום  למזמיןוהקבלן הגיש  והואיל
 ;םעהידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים והאמצעים הדרושים לביצו

הצעת  את, לאשר __________מיום , המזמין שלבמסגרת ישיבת ועדת המכרזים  ,החליט והמזמין והואיל
 הקבלן ולהתקשר עמו בהסכם זה;

, בכפוף לתנאי השירותיםלמסור לקבלן, והקבלן מעוניין לקבל על עצמו, את ביצוע  ןמעוניי והמזמין והואיל
 הסכם זה להלן;

 הגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת הוראות חוזה זה;והצדדים חפצים ל והואיל

 :והותנה בין הצדדים כדלקמן הוצהרלפיכך הוסכם, 

 מבוא ונספחים .1

 מצורפים אינם אם ובין מצורפים אם)בין  להלן המפורטים םנספחיההמבוא להסכם, המסמכים ו .1.1
 (. "ההסכם"( מהווים חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: להסכם

 המכרז מסמכי - ך א'מסמ

 הקבלן ופרטים כלליים  צהרותה - 1מסמך ב'

 הוראות ותנאים מיוחדים  נספח - 2מסמך ב'

 עבודה חוקי רשימת - 'ד מסמך

 השירותים לביצוע טכני מפרט - (1')ג נספח

 הקבלן לביטוחי  כלליים תנאים - ()א(2')ג נספח

 הקבלן ביטוחי קיום על אישור - (ב()2')ג נספח

 ערבות ביצוע - (3')גנספח 

 נוער עבודות חוק מתוך חלקים - (4ג') נספח

לעיל, תינתן  1.1המפורטים בסעיף  האחריםמקרה של אי התאמה בין מסמכי ההסכם  בכל .1.2
 ."(עדיפות בין המסמכים)" למכרז 29עד  28 פיםבסעיהעדיפות בין המסמכים בהתאם לאמור 
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 פרשנות והגדרות  .2

כותרות סעיפי ההסכם נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות, ואין לעשות בהן שימוש לצורך  .2.1
 פרשות ההסכם או כל תכלית אחרת.

אים המשמעות הרשומה בצדם, זולת אם עולה כוונה אחרת לצורך הסכם זה תהיה למונחים הב .2.2
 מהקשר הדברים:

 .רעננה עיריית - "העירייה"

(, או 2'ב נספחלנספח ההוראות והתנאים המיוחדים ) 21 בסעיף כנקוב - "נהלמה"
 ,השירותים ביצוע, לפיקוח על המזמיןשנתמנה, מזמן לזמן, על ידי  מי

 כמפורט בהסכם זה, בין מראש ובין בדיעבד. 

, השירותיםהאדם או הגוף המשפטי, המקבל על עצמו את ביצוע  - "הקבלן"
בהתאם לתנאי ההסכם, כמוגדר בגוף ההסכם, לרבות נציגיו, יורשיו, 
מורשיו, שליחיו המוסמכים, עובדיו, ולרבות קבלני משנה הפועלים 

ועובדים של קבלני משנה כאמור ו/או  השירותיםיצוע בשמו או עבורו בב
 .מזמיןהבדרך חוקית ובהסכמה בכתב של  במקומוכל מי שיבוא 

החקיקה הראשית והמשנית של מדינת ישראל, לרבות חקיקת  - "דין"
התברואה וחקיקת הבטיחות, פסקי דין וצווים של הטריבונלים 

חיה של רשות השיפוטיים של מדינת ישראל, וכן כל הוראה והנ
 מוסמכת, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

מבלי למעט ועדות  אךשלטונית, לרבות -כל רשות שלטונית או מעין - "רשות מוסמכת"
מקומיות וועדות מחוזיות לתכנון ובניה, רשויות מקומיות ועירוניות, 

 וכל רשות או תאגיד אחר הנוגעים לעניין.

 .(2'ב נספחלנספח ההוראות והתנאים המיוחדים ) 22 בסעיף כנקוב - " מדד"

או על פיו, ימולא החסר או יפורש הספק  ,עדר הוראה מפורשת בהסכם זהי, כי במקרה של המוסכם .2.3
 והקבלן עבודותאו  שירותים ולבין קבלנים המבצעים עבור המזמיןפי התנאים המקובלים בין ל

 .המזמיןל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו בעניין זה כלפי מוותר על כ

" המוגדר במבוא להסכם זה מורכב מיותר מגורם אחד, ייחשבו גורמים אלה הקבלןמקום ש" .2.4
מבלי לגרוע מכלליות האמור, מסירת הודעה או הוראה לאחד מאלה המהווים כחבים ביחד ולחוד. 

 כמחייבת או מזכה בהתאמה את האחרים." או פעולה עם אחד מהם תראה הקבלןאת "

 הקבלן והתחייבויותהצהרות  .3

 ומאשר בזאת כדלקמן:  מתחייבהקבלן מצהיר, 

כל  -ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט  -לא ננקטה נגדו והוא פועל כדין לפי דיני מדינת ישראל,  .3.1
 וצאה דומה.פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול עסקיו, פשיטת רגל או ת

או הסכם, להתקשרותו בהסכם זה /ואין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין  .3.2
התחייבויותיו על פיו אינם  כלהתחייבויותיו על פיו וכי התקשרותו בהסכם זה וביצוע  כלולביצוע 

 או הסכם כאמור. /ומהווים הפרה של כל דין 

או ההיתרים, הנדרשים על פי כל דין לניהול פעילותו /שיונות ויהוא בעל כל האישורים ו/או הר .3.3
 התחייבויותיו על פי הסכם זה, בפרט.  כלהכללית, בכלל, וביצוע 

והאמצעים כנדרש  האדם כוחהוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, היכולות,  .3.4
 התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה מקצועית מעולה.  כללצורך ביצוע 

 ידועים ונהירים לו השירותיםכל פרטי הסכם זה, לרבות התיאורים הטכניים הקשורים בביצוע  .3.5
ידוע ו ,, על נספחיוזה הסכם םמחירי הצעתו כוללים את כל ההוצאות הדרושות לשם קיו כיו; היטב

מהצעתו, וזאת  השמיט םאת מחיריהאו עבודות, אשר /ו שירותיםלו כי לא יקבל כל תמורה בגין 
 להסכם להלן. 13.1ט בסעיף כמפור

בדק ובחן את כל הנתונים הפיזיים והמשפטיים וכל גורם אחר, העשוי להשפיע על אופן ביצוע  .3.6
בהתאם להסכם, אפשרי  השירותיםבהתבסס על בדיקות אלה הוא מעריך, כי ביצוע ו; השירותים

 . פי הסכם זהלסכם זה היא תמורה הוגנת עבור ביצוע כל התחייבויותיו פי הלומעשי, וכי התמורה 
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 הטכני המפרט ובפרט, ובדייקנות, בהתאם להוראות הסכם זה םבמלוא השירותיםיבצע את  הוא .3.7
 .זה הסכם להוראות בהתאם, לעת מעת, שיינתנו כפי, המנהל להוראות ובכפוף( (1')ג נספח)

 מהותה של ההתקשרות  .4

, בהתאם לתנאי השירותיםזאת לקבלן, והקבלן מקבל בזאת על עצמו, את ביצוע מוסר ב המזמין .4.1
 ,((1')ג נספח) השירותים לביצוע הטכני המפרט של המפורטות להוראותיו בהתאם ובפרטההסכם 

 . המזמיןהמלאה של  ו, מעת לעת, לשביעות רצונהמזמיןשל  וולהנחיותי

, גם אם השירותיםלות הדרושות לצורך ביצוע למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן יבצע את כל המט
, ומטלות אלה תיחשבנה ככלולות מלכתחילה )כולל נספחיו( במפורש בהסכם זה ותמפורט ןאינ

 במסגרת התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה.

ברמה מקצועית מעולה ובשלמות ביצועית, בהתאם לאמור  מזמיןה עבור יבוצעו השירותים .4.2
או /ו מנהלהרורים של יבהתאם להוראות ולב כןו -המפרט הטכני  - (1')ג נספחב, ובפרט בנספחים

ובין  השירותים ביצועלת י, בין אם הוראות אלה תינתנה בתחכךכל מי שנתמנה על ידו לצורך 
 במהלך הביצוע וכן בהתאם לסטנדרטים וכללים מקצועיים מעולים, ובהתאם להוראות כל דין.

שיג, על אחריותו וחשבונו, את כל ההיתרים והאישורים הנדרשים במסגרת זו מתחייב הקבלן לה .4.3
 על פי כל דין. השירותיםלצורך ביצוע 

 המזמיןנהלי העבודה מול  .5

רשאי או חייב לבצעה על פי ההסכם, יכול שתיעשה  שהמזמיןאו פעולה  למזמיןסמכות שנתייחדה  .5.1
, המזמין אצל לכך מוסמכיםה הגורמים באמצעות, המזמיןעל ידי מי שהוסמך לכך בכתב על ידי 

 (."הגורם המוסמך"מלכתחילה או בדיעבד )להלן: 

להפעיל את  מנהלהבזאת את  ךמסמי המזמיןבנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  .5.2
 בידיהפעלתן וביצוען מסורות על פי הסכם זה שכל הסמכויות ולבצע את כל הפעולות 

בהסכם זה ובנספחיו, הנתון מצהיר ומסכים בזה, כי כל עניין ש הקבלן. מנהלה
 סופית מנהלה, תהא החלטתו של מנהלהלטיפולו ו/או לשיקולו ו/או להכרעתו של 

 .ערעור ללא הצדדים את ותחייב

רשאי לבדוק את  המנהלזה, יהיה  הסכםלפי  למנהלבנוסף לכל זכות אחרת הניתנת  .5.3
 עלשנעשה  )וככל המלאכהוכן לבדוק את טיב  םהשירותים ולהשגיח על ביצוע ביצוע

נעשית על ידי הקבלן  אשר, (םטיב את גם -חומרים בבציוד ו/או  שימושידי הקבלן גם 
 . ההסכםבביצוע 

 הטכני המפרט את כולל, ההסכםלבדוק אם הקבלן מפרש כהלכה את  המנהלרשאי  ,כן כמו
 .ואת הוראותיו הוא המזמין, את הוראות ((1')ג נספחלביצוע השירותים )

 ביצועלצורך  ,השירותים ביצועלבקר, בכל עת, במקום  למנהלר הקבלן חייב לאפש .5.4
שימוש מטעם בהם )ככל שנעשה החומרים הציוד של טיב ו השירותיםקורת של טיב יב

, לפי מנהלה אשר ,ולצורך כל מטרה אחרת השירותיםצוע ישל קצב בהקבלן(, וכן 
 , ימצא לנכון.הבלעדיקול דעתו יש

 ידי על( השירותים)זה, ייקבעו כל סדרי העבודה  4.3לגרוע מהאמור בסעיף  מבלי .5.5
. הקבלן עם בתיאום שניתן וככל, זה לעניין ידו על שימונה מיכל               או, המנהל

השירותים על החלטתו  ביצועהמנהל רשאי להודיע לקבלן בכל עת ובכל שלב של 
, והקבלן יהיה אחרים שירותים חלקילגבי  מהשירותיםחלק  לקבוע עדיפות של כל

ידי המנהל, וזאת בין  עליקבע ישירות בהתאם לסדר העדיפות ש אותוחייב לבצע את 
 .אם נקבע מראש סדר עדיפויות זה או אחר ובין אם לא נקבע כלל

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, על הקבלן לשמור את הדגימות נשוא הסכם זה  .5.6
 30י הקבלן ובתנאים המתאימים בקשר לכך, למשך תקופה של לכל הפחות במשרד

( ימים נוספים לאחר מועד מסירת תוצאות כל דגימה נשוא הסכם זה לידי שלושים)
 המזמין.

בנוסף לכך, על הקבלן לשמור במשרדיו של הקבלן, באמצעים דיגיטליים ו/או אחרים,  .5.7
הדגימות נשוא הסכם זה למשך  אשר גם יגובו בדרכים מתאימות, את תוצאות כל

 ( שנים לפחות לאחר תום תקופת הסכם זה.שבע) 7תקופה של 

על מקרה בו הקבלן הוזעק כל במבלי לגרוע מכלליות האמור במסמכי המפרט הטכני,  .5.8
במיקום שנקבע על ידי המזמין "קריאה מיוחדת" עליו להתייצב ביצוע לידי המזמין 

 ל."קריאה הנממועד קבלת ה שעות( שש) 6עד בתוך 
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 נזיקין ו אחריות .6

 נזק לגוף ולרכוש .6.1

או /ו למזמין מואו אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגר/והקבלן אחראי לכל נזק  .6.1.1
ו/או לצד מטעמו  מיו ו/או לבעל חיים ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות לעובדיו הלעיריי
ם אחר הקשור גור כלאו /וו/או מחדל ו/או מקרה אסון  מעשהמחמת כל  ,שהוכל שלישי

מי מטעמו  כלאו /ובשלמות מצד הקבלן  וו/או אי ביצוע וביצוע איאו /והסכם הבביצוע 
, בין אם הדבר המזמיןאו בשל אי קיום הוראות כל דין ו/או הסכם זה ו/או הוראות /ו

כבלי חשמל וטלפון,  ,נורותי, צלמבניםכרוך ברשלנות ובין אם לאו, לרבות כל נזק 
או אובדן ו/או /ולתקן, על חשבונו, כל נזק  יהיה יו, ועלפרטיותאו /ו ציבורית מערכות

או אובדן ו/או הפסד ו/או /והפסד ו/או הוצאה כאמור, או לשלם פיצויים בגין הנזק 
או העירייה על חשבונו /ו המזמיןולפצות את  המזמיןמהוצאה מייד עם דרישה ראשונה 

 .כאמורו/או הפסד ו/או הוצאה  או אובדן/וכל נזק לתוגש בקשר ש ,בגין כל תביעה

כי לא היה ליקוי בביצוע  או השירותים לביצועהקבלן שלא התרשל בכל הנוגע  טען
 .ההוכחה נטל עליו - בעטיו שנגרם לנזק או לליקוי מאחריות פטור הוא כי או השירותים

, םוכל הקשור והכרוך בההשירותים נשוא הסכם זה כי תוך כדי ביצוע  ,הקבלן מתחייב .6.1.2
תהיה פגיעה בנוחות הציבור ולא תהא הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש של הציבור  לא

ההחזקה ברכוש או /או בזכות השימוש וצא באלה ו/שביל וכיוו/או ב דרךו/או ב בכביש
 .או הפרעה במקום הבדיקהו/מטרד  ו כליווצרילא כי , וכן םכלשהו/או פרטי ציבורי 

 פי כל דין.לשי זכות כלפי הקבלן שאינה מוקנית לו להקנות לצד שלי כדי לעילאין באמור  .6.1.3

 פגיעה בזכויות קנייניות .6.2

בגין כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכיוצא באלה, הנובעים  המזמיןהקבלן יפצה וישפה את 
מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, ידע, הליך סודי או זכויות 

)אם וככל שיסופקו( או בשיטות וש בציוד ובחומרים שיסופקו על ידי הקבלן דומות, במהלך השימ
 .השירותיםלצורך ביצוע  והכלעבודה שונות, 

 שיפוי .6.3

מתחייב הקבלן לפצות  -זה  6פי סעיף  עלמיוחד ומבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו ב .6.3.1
פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, כפי  עלבגין כל תביעה  הירייעהאו /ו המזמיןולשפות את 

 פי כל חוק אחר. עלפי כל חוק שיבוא במקומה, או  עלשתתוקן מזמן לזמן או 

, בגין העירייהאו את /ו המזמיןלאמור לעיל, יהיה הקבלן חייב לפצות ולשפות את  בנוסף .6.3.2
האמורים לעיל, קודם או העירייה לשלמו מחמת הנזקים /ו המזמיןחויב יכל סכום ש

לשאת בו  הםעלישבו ו/או  וביאו העירייה בפועל את הסכום שנתחי/ו המזמין מוששיל
 אתממכל סכום שיגיע לקבלן  כאמורלנכות סכום  םאו העירייה זכאי/ו המזמין והייוכן 

לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר  צואלייאו העירייה /ו שהמזמיןובכל מקרה  המזמין
לשלם  הקבלןמתחייב  -או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור /וזק נלכלשהו בקשר 

או /ו שהמזמיןהפרשי הצמדה וריבית והוצאות  בתוספתכל פיצוי או תשלום כאמור 
 שהמזמיןבכפוף לכך  והכלבהן בקשר לכך, לרבות שכר טרחת עורך דין,  והעירייה עמד

 ן  את האפשרות להתגונן.לקבל ןלקבלן הודעה על קבלת הדרישה עם קבלתה ונת ןנת

על פי  המזמיןאין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים לרשות 
 הסכם זה או על פי כל דין.

, 6.3.2 - 6.3.1על פי סעיפים  המזמיןלהבטחת הסכומים שהקבלן יצטרך לשפות בהם את  .6.3.3
הסכם, הפי ללנכות או לעכב מהסכומים המגיעים או שיגיעו לקבלן  המזמיןרשאי 

המשפטי  היועץפי חוות דעת לסכומים בשיעור זהה להיקף הסיכון וההוצאות הכספיות, 
 .המזמיןשל 

, רשאי לחלט את הערבות לביצוע במלואה או ידו על לכך שהוסמך מיאו /ו המזמין
או העירייה /ו המזמיןבחלקה ללא כל תנאי וללא כל דרישה להוכחת נזק, להבטחת פיצוי 

 זה. 6 בסעיףבגין הנזקים שפורטו 

 מנהלהאו /ו המזמיןלקבלן על ידי  יינתןשספק, מובהר כי אין בכל אישור אשר ניתן ו/או  תהסרל .6.4
חשבונות, אישורים במסגרת פעולות רישוי, אישור  ראישו, ביצוע אישור, רבותל - מטעמם מיאו /ו

לא יהיה בו כדי להטיל אחריות  -זהות קבלני המשנה, ספקים, יצרנים, חומרים, ציוד וכיוצא באלה 
ו/או מי מטעמם ו/או כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או לגרוע  מנהלהאו /ו המזמיןכלשהי על 

 סכם זה ו/או לפי הוראות כל דין.   מאחריותו לפי ה
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כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מתוקפן של התחייבויות הקבלן  מובהר .6.5
זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן על פי  6כי אין בהוראות סעיף  וכןזה  6ו/או אחריותו לפי סעיף 

 הסכם זה או על פי כל דין.

 ביטוח  .7

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב  הקבלן לפני מועד  .7.1
ידי מי  עלנשוא הסכם זה על ידו ו/או  מתן השירותיםעל הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת  החתימה

מתן  במשך כל תקופת -חשבונו  על -(, לערוך ולקיים ביניהםורו )המוקדם ממטעמו ו/או עב
 התנאיםלהסכם )להלן: " (א()2')ג בנספחלתנאים המפורטים  בהתאםזה  הסכםנשוא  השירותים

המהווים ביחד  ,"(הקבלן ביטוחי אישור)להלן: " הסכםל (ב()2')ג נספח -ו"( הקבלן לביטוחי כלליים
 "(:ביטוחי הקבלןטוח מורשית כדין בישראל )להלן: "יממנו, אצל חברת בולחוד חלק בלתי נפרד 

 כלפי צד שלישי.  אחריות 7.1.1

 מעבידים.  חבות 7.1.2

 .מקצועית אחריות 7.1.3

הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין ולא יאוחר ממועד תחילת מתן  במועד חתימת הסכם זה .7.2
המפורטים להלן את המסמכים המועדים(, מבין השירותים בקשר עם הסכם זה  )המוקדם 

זה )להלן:  בהסכםוהמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, בהתאם לתנאים וההיקפים המפורטים 
 "(:מסמכי הביטוח"

 הסכםבקשר עם פעילותו נשוא  הקבלןהעתקים מפוליסות הביטוח אשר נערכו על ידי  7.2.1
 .)להלן: "מסמכי הביטוח"( זה

)להלן:  ( )ב'(2כנספח ג' )זה זה אישור קיום ביטוחי הקבלן בהתאם לנוסח המצורף לחו 7.2.2
 "(.אישור ביטוחי הקבלן"

ההעתקים מפוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח(, כאמור, לרבות מוסכם בזה כי המצאת  7.2.3
הקבלן על פי ו/או לא תגרע מהתחייבויות אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע 

 ., על נספחיוהסכם זה

ם מפוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח(, ההעתקימוסכם בזה על הקבלן כי המצאת  7.2.4
וללא  הינו תנאי יסודי בהסכם זה (ב()2נספח ג')אישורי ביטוחי הקבלן )כאמור, לרבות 

אישור ביטוחי ההעתקים מפוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח(, כאמור, לרבות המצאת 
 הקבלן, כאמור, לא יוכל הקבלן להתחיל בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים נשוא

 .הסכם זה

, החומרים את השירותים מתן זמן כל למשך הוא חשבונו על יבטח הקבלן, לעיל לאמור בנוסף .7.3
 במלוא, זה הסכם נשוא השירותים לצורך העבודה למקום שהובא אחר רכוש וכל המתקנים, הציוד
 לכ פי עלאו /ו זה הסכם תנאי לפי להם אחראי הקבלן אשר אבדןאו /ו נזק כל בפני לעת מעת ערכם

 .דין

 המזמין, הקבלן, קבלנים וקבלני משנה של הקבלןהיתר גם את אחריות  בין ויכס הקבלן יטוחיב .7.4
 המפורטים"(, ויכלול את פרקי הבטוח יחידי המבוטחו/או מנהל מטעמו )להלן: " מפקח כללרבות 
 .((ב()2')ג נספח) הקבלן ביטוחי אישור בנספח

  ערבות ביצוע .8

, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי למזמיןהקבלן ד חתימת הסכם זה, ימציא מבמע .8.1
 לנספח 23 בסעיף כנקוב סכוםהתחייבויותיו על פי ההסכם, ב מלואמותנית, להבטחת מילוי 

וה חלק ומהו (3')ג נספחכ זה להסכם המצורף בנוסחו, (2'ב נספח) המיוחדים והתנאים ההוראות
 "(.הערבות לביצועבלתי נפרד הימנו )להלן: "

             המיוחדים והתנאים ההוראות לנספח 24 בסעיף הנקובהערבות לביצוע תהא צמודה למדד 
מכרז , כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד הידוע במועד האחרון בו הוגשו ההצעות ל(2'ב נספח)

תעמוד בתוקפה עד  לביצועוהמדד הקובע יהיה המדד הידוע בחודש בו תחולט הערבות. הערבות 
להלן.  11 ףבסעי לאמור בהתאם, ההסכם תקופתלסיום  שנקבעיום ה( יום משלושים) 30תום 

 "מ".בע רעננה מי" לפקודת תינתן הערבות

יצוע תינתן, בין היתר, בקשר עם התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה על נספחיו, לרבות, הערבות לב
וכן להבטחת  ונספחיו זה הסכם במסגרת והזמנים שייקבע ותלפי לוח השירותים ביצועהתקדמות 

 .לעיל 6או העירייה ו/או צדדים שלישיים בגין נזקים, כאמור בסעיף /ו המזמיןפיצוי 
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 ואת הזכות, לפי שיקול דעת ולעצמ שומר המזמיןלגרוע מהוראות האמור לעיל ולהלן,  מבלי
הבלעדי, להקטין את סכום ערבות הביצוע, הנדרשת מהקבלן וזאת לאחר חלוף פרק זמן מתחילת 

 .להתקדמותם ובהתאם השירותיםביצוע 

, על הקבלן לחדש את הערבות ההסכם תקופת תוארך אםלעיל, ב 8.1קטן  בסעיףעל אף האמור  .8.2
( שלושה) 3 -, אך לא פחות מהמנהלידי  עלתנאים שפורטו לעיל, לתקופה שתקבע  אותםלביצוע, ב

 זה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור.  בעניין המנהלחודשים. החלטת 

, כאמור למזמיןומצא ת אשר, לביצועשל הערבות  היך את תוקפ, מתחייב הקבלן להארבנוסף
( יום עשר-ארבעה) 14, לפחות האישור מהבנק על הארכת תוקפ למזמיןלעיל, מיוזמתו, ולהמציא 

זכאי  האי. מובהר במפורש כי במקרה שהקבלן לא ימלא אחר התחייבות זו הלפני מועד פקיעת
 כל התראה מוקדמת לקבלן. ללא הביצועערבות  פירעוןלדרוש את  המזמין

, כנדרש על פי הוראות סעיף השירותיםהקבלן לא יתחיל בביצוע  באםמוסכם בזה בין הצדדים, כי  .8.3
 המזמיןזכאי  אהי, מנהלהידי הקבלן ללא אישור  על השירותים, או בכל מקרה של הפסקת הלןל 11

 רבות לביצוע שנתן הקבלן.לחלט ולממש את הע

עשו יהקבלן מתחייב להתאים את סכום הערבות לביצוע והביטוחים לשינויים בהיקף ההסכם שי .8.4
 .מנהלהבכתב על פי הוראות 

רף הקבלן להצעתו במכרז לא יערבות לביצוע, הערבות שצ למזמיןשלא ימסור הקבלן  במקרה .8.5
 רשאי להשתמש בה כערבות לביצוע. והמזמיןתוחזר 

 את הערבות לביצוע. למזמיןכדי לגרוע מחובתו של הקבלן ליתן  לעילאמור בסעיף זה אין ב

 המזמיןגבה . לשיעוריןרשאי לגבות את הערבות לביצוע, כולו או חלקו, בפעם אחת או  המזמין .8.6
 לסכומה המקורי.  לביצועהערבות לביצוע סכום כלשהו, ישלים הקבלן מיידית את הערבות מ

ט את הערבות לביצוע בכל עת בה הופרה על ידי הקבלן הוראה או הצהרה הא רשאי לחלי המזמין .8.7
וכן לגביית כל  לעיל 8.1 ףעל פי הסכם זה, אשר להבטחת קיומן נתנה הערבות, כמוגדר בסעי

 הקבלן על פי הסכם זה. אתמ למזמיןהכספים המגיעים 

לחלט את הערבות לביצוע, במקרה בו תוקף הערבות עומד לפקוע בתוך רשאי  המזמין האיכן 
והקבלן  לעיל 8.1למרות שטרם הגיע המועד האמור בסעיף  וזאת( ימים ואחד-עשרים) 21 -פחות מ

 לא האריך את תוקפה של הערבות.  

או על פי כל דין, במצב של אי המצאת הערבות /ופי הסכם זה , על המזמיןשל  ומבלי לגרוע מזכויותי .8.8
רשאי לעכב את פירעונם של חשבונות  המזמיןהא ילביצוע, אי השלמתה או אי הארכתה כנדרש, 

המגיעים, או שיגיעו לקבלן, על פי הסכם זה, ולהשתמש בכספים המעוכבים למטרות עבורן נועדה 
 הערבות.

הנובעות מעצם הפרת ההסכם או הנובעות מאי  המזמיןיות אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכו
לעיל כדי לפגוע שמסירת הערבות לביצוע, אי השלמתה או אי הארכתה, ואין בזכות העיכוב 

 פי הוראותיו האחרות של ההסכם.ללעכב, לקזז או להפחית סכומים אחרים  המזמיןבזכויות 

 תשלומיביצוע, לרבות לערבות הארכת , השלמת או ההוצאתהקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות ב .8.9
 .)אם וככל שקיימת חובת תשלום כאמור( מס בולים

ת וניתנת לחילוט על פי יאוטונומית, בלתי מותנ ההביצוע, הינ ערבותלמען הסר ספק, יובהר, כי  .8.10
, ללא כל דרישה להוכחת נזק ו/או להנמקה וללא צורך לדרוש תחילה המזמיןפנייה חד צדדית של 

 מאת הקבלן. לביצועערבות את סכום ה

 צוות העבודה של הקבלן .9

 צוות העבודה .9.1

, השירותיםהקבלן ימנה צוות עבודה של אנשי מקצוע מעולים ובעלי ניסיון בביצוע  .9.1.1
 לקצב בהתאם השירותיםבהרכב ובמספר ותוך הקצאת שעות עבודה כנדרש לביצוע 

 (.  "צוות העבודה"באופן המיטבי )להלן: ו הדרוש

 בתחום המצויים כל כלפי ובאדיבות בנימוס לנהוג עובדיו את להנחות מתחייב הקבלן
 .השירותים מבוצעים בהם, האתרים

קשר מטעם הקבלן,  איש, ימנה הקבלן לעיל 9.1.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .9.1.2
את ההוראות, הדרישות והביאורים  את ההסכם בין המזמין לבין הקבלן, יקבל יביןאשר 

 "(.הקבלן נציגוהמנהל בכל עת )להלן: " המזמיןד לרשות ומטעם המנהל ויעמ
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 כמפורט לתפקידודומה  בתפקיד מינימאליבעל ניסיון מקצועי  להיות הקבלן נציג על
 השנים האחרונות (שלוש) 3 במהלך וזאת ,העבודות נשוא ההסכם בתחוםו זה בהסכם

  . חילת ביצוע העבודותשקדמו למועד ת

 הקבלן, תיחשב כאילו ניתנה לקבלן.  לנציגניתנה ש, המזמיןכל הודעה או הוראה מאת 

 .ובכתב המזמיןכפוף לאישור מוקדם של  לעיל 9.1.2 בסעיףהקבלן כאמור  נציגמינוי  .9.1.3

שי צוות עבודתו )לרבות, נציג הקבלן( רשאי להורות לקבלן להחליף כל אחד מאנ המנהל .9.1.4
פי ול, בכל עת והשירותים כל אחד מאנשי צוות מביצועיד יאו להורות לקבלן להרחיק מ

 אחריות כלפי הקבלן או כלפי אנשי הצוות. בישא בגין כך יהבלעדי, ומבלי ש ושיקול דעת

ים לגרוע מהוראות הסכם זה לעיל ולהלן, הקבלן אחראי להשגת כל האישור מבלי .9.1.5
 פי כל דין להעסקת עובדים זרים בישראל. עלהנדרשים 

הנ"ל וכי יהיו פיכחים בכל  יםהקבלן יבטיח, כי עובדיו לא יביאו משקאות חריפים לאתר .9.1.6
 שעות עבודתם.

 ומחיר נוסף תשלום ללא יועמדו השירותים לביצוע המזמין לרשות שיועמדו העובדים .9.1.7
 זה כלול במחירי הצעת הקבלן במכרז ולא ישולם בנפרד. 9 בסעיף האמור ביצוע

 תנאי עבודה .9.2

הקבלן יהא אחראי לקיום כל דרישות הדין לגבי העסקת צוות העבודה ולגבי עבודתו  .9.2.1
 , ולהשגת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין.השירותים מתן עם בקשר

 מבלי לגרוע מכלליות האמור:

יקיים את האמור בחוקי העבודה על תקנותיהם וכל חקיקת משנה  הקבלן .9.2.1.1
על  החליםהקשורה להם, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים 

 לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.הקבלן, 

 לפחות שהינושכר עבודה,  השירותיםהקבלן ישלם בעד עובד, המועסק בביצוע  .9.2.1.2
 .1987 -"ז התשמשכר מינימום,  שכר מינימום, כקבוע בחוק

 1952 -הקבלן מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוק עבודת הנוער, התשי"ג  .9.2.1.3
א' לחוק הנוער  33 -ו 33"(, ואת הוראות סעיפים חוק הנוערבכלל, )להלן: "

 בפרט, וכי הוא מתחייב לקיים את הוראות חוק הנוער.

ומהווים חלק  (4)'ג נספחכ זה להסכם מצורפים הנוער חוק מתוך חלקים
 בלתי נפרד הימנו.

הוראה זו הינה הוראה עיקרית של ההסכם, שהפרתה תיחשב הפרה יסודית 
, מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי למזמיןשל ההסכם ותקנה 

 הסכם ו/או הדין, זכות לבטל הסכם זה.ה

ם הנדרשים , את כל הנתונים והאישוריו, לפי דרישתוהא רשאי לקבל לידיי המזמין .9.2.2
לעיל וזאת מבלי  9.2.1 ףלצורך מעקב אחר קיום התחייבויותיו של הקבלן על פי סעי

 שהדבר יטיל עליו חבות ו/או אחריות כלשהי. 

באות כדי להוסיף על  לעיל 9.2 פי סעיףלספק מובהר, כי התחייבויות הקבלן  תהסרל .9.2.3
פי כל דין או הסכם ולא לגרוע מהן, וכי אין בהן כדי ליצור הסכם לטובת לחובות הקבלן 

 צד ג' כלשהו, לרבות עובדי הקבלן, עובדי קבלני משנה או קרנות הביטוח הסוציאלי. 

 ובטיחות החוק הוראות על שמירה .10

ו, את כל ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך ביצוע להשיג, על אחריותו וחשבונ מתחייבהקבלן  .10.1
על פי כל דין. למען הסר ספק, יובהר כי אין לראות בהסכם זה כתחליף לכל רישיון ו/או  השירותים

 .ו/או המזמין היתר הדרושים על פי דין מטעם העירייה

רישיון או  יש צורך ברישום, םביצוע שלצורךשירות  אולגרוע מהאמור לעיל, בכל עבודה  מבלי
 היתר לפי דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום כבעל רישיון כאמור.

והקבלן מקבל בזאת  השירותיםעל הקבלן לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע  .10.2
בקשר לכל  םו/או לשפות םלשחרר םוהעירייה וכל הבאים מכוח המזמיןאחריות מלאה כלפי 

 מי כלאו עובדיו ו/או /והקבלן ידי  עלנעשתה ר שאהפרת הוראה כזו בגלל  םתוגש נגדר שאתביעה, 
 .מטעמו שפועל
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, את פקודת 1954 -קוח על העבודה, תשי"ד יהוא מכיר את חוק ארגון הפ כיהקבלן מצהיר בזאת,  .10.3
והתקנות על פיהם, וכי הוא מקבל על עצמו את כל האחריות לשמירת  1946הבטיחות בעבודה, 
 .מורותהאההוראות והתקנות 

טחונו יהקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לב .10.4
ידי המנהל, או  עלבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש ינוחיותו של הצלו

 הוראה מרשות מוסמכת כלשהי.בהתאם לשיהיה דרוש על פי דין, או 

או למי /וגרמו לעובדיו יאו נזק שי/ובלה הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה ו/או ח .10.5
 השירותיםמטעמו ו/או לכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו וכן לצד שלישי כתוצאה מביצוע 

ו/או המנהל ו/או מי מטעמם מכל  העירייהו/או  המזמיןו/או בקשר לכך. הקבלן משחרר בזאת את 
 .מורכאאחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה או נזק 

ינים יו/או העירייה ו/או המנהל בשל כל הוצאה בגין ענ המזמיןהקבלן מתחייב לפצות ולשפות את  .10.6
              המנהלאו /ו המזמיןהראשונה של  םד לפי דרישתיבאחריותו של הקבלן כאמור לעיל, מי

או /ו ןלמזמיזכאי לנכות את סכום השיפוי ו/או הפיצוי המגיעים  האי המזמין(. מקרהבהתאם ל)
זה וזאת  להסכם)לפי המקרה(, כאמור לעיל, מכל סכום שיגיע לקבלן בהתאם  מנהללו/או  עירייהל

 בקשר לכך. ומבלי לגרוע מכל יתר תרופותי

 ההסכם תקופת .11

 השירותיםתחילת ביצוע  מועד .11.1

 20 בסעיףהזמנים, אשר נקוב  לוחבתוך  השירותיםהקבלן מתחייב להתחיל בביצוע  .11.1.1
 "(.מועד תחילת הביצוע( )להלן: "2'ב נספחלנספח ההוראות והתנאים המיוחדים )

     האמצעים )לרבות כוח אדם(, ציוד  מלוארשאי לדרוש מהקבלן להציג לו את  המנהל .11.1.2
, על מנת לוודא כי הם אכן השירותיםביצוע  במסגרתעבודה, שהוא מתכוון להעסיק  וכלי

בכלל, וכמפורט  זה בהסכם לקבועבהתאם  השירותיםימים ומספיקים לביצוע מתא
 .(1')ג נספח במסגרת

על ידי הקבלן, אכן  לוהוצגו שלא שוכנע כי האמצעים, הציוד וכלי העבודה,  והמנהלהיה  .11.1.3
, רשאי הוא לדרוש מהקבלן זה להסכם בהתאם השירותיםמספיקים ומתאימים לביצוע 

 .המנהלעבודה עד להנחת דעתו של  וכלי, ציוד לשנות או להוסיף אמצעים

 ההסכם של קיומו על מגבלות .11.2

מבהיר, כי ביצועו של ההסכם נשוא המכרז, מותנה בקיומם של מקורות  המזמין .11.2.1
 .כספיים הלכה למעשה בתקציב המזמין

, המזמיןעל ידי  תקציביייחתם קודם לאישור  לאהקבלן  עםאי לכך מובהר, כי ההסכם 
 .כאמור יםהאישור והמכרז אם לא יתקבל אתהזכות לבטל  ולמזמין שמורה

ממנו,  מסוימיםהסכם או חלקים ה אתהמזמין את הזכות לבטל  ובנוסף, שומר לעצמ .11.2.2
די מקורות כספיים להתחיל, כמו גם  וגיע למסקנה כי אין לי המזמין, אם בכל שלב

 .ההתקשרות נשוא הסכם זה, או חלקים ממנו אתלהמשיך, או לסיים 

 זה, הוא מוחלט וסופי. 11.2.2כאמור בסעיף  למזמיןר כי שיקול הדעת המסור מובה

, כי הודעה על ביטול ההסכם כאמור, תימסר לקבלן בכתב ובכל מקרה כאמור, מוסכם
לן: ההודעה )לה ה שלמסירתימים ממועד ( שלושים) 30תוך ב זהתוקפו של הסכם  יפוג

 "(.הודעת הביטול"

 ייחשבו לאלעיל  זה 11.2 ף, בהתאם לסעיהשירותים ביצועהפסקת ו ההתקשרות ביטול .11.2.3
 . כהפרת ההסכם

 הארכתו ואפשרויות ההסכם תקופת .11.3

לנספח ההוראות  25 סעיףבמסגרת של הסכם זה הינו למשך התקופה כנקוב  תוקפו .11.3.1
             )להלן:  "הביצוע תחילת"במועד  תחילתו אשר(, 2'ב נספחוהתנאים המיוחדים )

 ."(המקורית ההסכםתקופת "

המקורית, באותם  ההסכםמעניק בזה למזמין את הזכות להאריך את תקופת  הקבלן .11.3.2
ה, אשר כל אחת מהן תהא לתקופה, תקופות אופצי מספרתנאים שנקבעו בהסכם זה, ב

( )להלן ביחד ולחוד: 2'ב נספחלנספח ההוראות והתנאים המיוחדים ) 26 בסעיףכמפורט 
 .המקורית ההסכם תקופת תום עם תחילתן אשר"(, ת האופציהותקופ"
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בכך  וודיע על רצוניציה בתנאי שת האופותקופמ אחת כלל ווכל לממש את זכותי המזמין .11.3.3
ם לפני תום מי( ישלושים) 30, אשר תימסר לקבלן לכל הפחות בכתבבהודעה  לקבלן

  .ןית האופציה, לפי העניותקופמ אחת כלהמקורית, או  ההסכםתקופת 

המזמין כמוותר על זכות ההארכה וכל הודעה אחרת  ייחשבלא התקבלה הודעה כאמור, 
 מת הצדדים בכתב.לא תהא תקפה, אלא בהסכ

 בשינויים, זה הסכם הוראות הצדדים על יחולו האופציה תקופות מבין אחת בכל .11.3.4
 .המחויבים

 ההסכם" בהסכם זה משמעו, הן תקופת ההסכםתקופת למען הסר ספק, המונח " .11.3.5
 . המקורית והן תקופת האופציה, הכל לפי העניין

 סילוק יד  .12

 בקרות אחד או יותר מהנסיבות הבאות: .12.1

 שהמזמיןה של הפרה שאינה יסודית, ובלבד ידית של הסכם זה או הפרה שניהפרת יסו .12.1.1
הודיע לקבלן בפעם הראשונה על דבר ההפרה, או הפרה שאינה יסודית שהקבלן לא 

על דבר ההפרה או בתוך  המזמין( ימים מהמועד בו הודיע לו שבעה) 7תיקנה בתוך 
 בהודעה.  המזמיןהמועד שקבע 

סעיף  מסגרתבמועד תחילת הביצוע, כהגדרתו ב השירותיםע כשהקבלן לא התחיל בביצו .12.1.2
 שעות( וארבע עשרים) 24ולא ציית תוך  השירותים, או הפסיק את ביצוע עילל 11.1

, או כשהסתלק הקבלן השירותיםלהתחיל או להמשיך בביצוע  מנהלהמלהוראות בכתב 
 בכל דרך אחרת. השירותיםמביצוע 

 .להלן 15.2כשארע אחד מן המקרים המנויים בסעיף  .12.1.3

אינה ניתנת  מנהלההפרת הוראה כלשהי מהוראות ההסכם על ידי הקבלן, שעל פי אישור  .12.1.4
, או מנהלהמבכתב  המזמיןלתיקון או לא תוקנה במועד שנדרש לכך, בהודעה שקיבל 

 ם ממועד קבלת הדרישה.מיי( שבעה) 7ולא נקבע מועד בדרישה כאמור, תוך  במקרה

 . םרצופים, או הסתלק מביצוע ימים( שני) 2במשך  השירותיםהקבלן זנח את ביצוע  .12.1.5

שהקבלן מתרשל בביצוע ההסכם  מנהלההוכחות להנחת דעתו של  המזמיןכשיש בידי  .12.1.6
 מנהלהולהסכם, על נספחיו  בהתאם השירותיםולא מילא אחר התחייבויותיו לביצוע 

 לבצע את הפעולות הנזכרות לעיל. המזמיןהתריע בכתב על כוונת 

, כראוי אינו השירותיםאו שביצוע /ואיטי מדי  השירותיםסבור שקצב ביצוע  מנהלהכש .12.1.7
 לנקוט באמצעים הנזכרים מנהלהמלהוראה בכתב  ימים( שבעה) 7והקבלן לא ציית תוך 

 .כראוי השירותים יצועבבהוראה שמטרתם להבטיח את 

כשהקבלן היסב את ההסכם כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה לביצוע  .12.1.8
 , בכתב.המזמיןמבלי לקבל את הסכמת  השירותים

שהקבלן או אדם אחר, בשמו של  מנהלההוכחות להנחת דעתו של  המזמיןכשיש בידי  .12.1.9
בת הנאה אחרת כלשהי, הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טו

 בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

 להלן, וזאת מבלי לגרום לפקיעת ההסכם: שלנקוט באחד או יותר מהאמצעים  המזמיןרשאי 

, םאו מקצת ם, כולהשירותיםלהפסיק, דרך קבע או באופן ארעי, את המשך ביצוע  .12.1.10
רשאי להורות  המזמיןצהר בזאת, כי על ידי הקבלן או עובדיו או קבלני משנה מטעמו. מו

כאמור הן לאלתר והן לאחר תקופת זמן )השירותים( לקבלן להפסיק את עבודתו 
 .השירותיםלהתארגן להמשך ביצוע  למזמיןשתאפשר 

ו/או באמצעות קבלן אחר )לרבות אך מבלי לגרוע  בעצמו השירותיםאת  להשלים .12.1.11
, למזמיןכל דרך אחרת הנראית המציעים האחרים במכרז( או בבין להתקשר עם מי מ

 כולו או מקצתו, או לבצע את האמור באמצעים עצמאיים, דרך קבע או באופן ארעי.

אינה מביאה את  לעיל 12.1.10 ףבהתאם לסעי המזמיןלמען הסר ספק מוצהר בזאת, כי פעולת  .12.2
 הקבלן מהתחייבויותיו על פי הסכם זה. ההסכם לידי גמר, ואינה משחררת את

תעמודנה בתקפן, אולם  לעילכאמור  המזמיןההתחייבויות שקיומן נמנע מהקבלן על ידי פעולות 
מילוין ייעשה עבור הקבלן ועל חשבונו, על ידי אחרים זולתו. ההתחייבויות שקיומן לא נמנע 

 מהקבלן, יעמדו בעינן.

 , במישרין ו/או בעקיפין.לעילבגין פעולותיו  וזכאי מהקבלן להחזר הוצאותי המזמין .12.3
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, וזכאי לגבות מהקבלן את הוצאותי המזמיןהא י, לעיל 12.1.11כמו כן, בנסיבות האמורות בסעיף 
 ( עבור הוצאות מנהליות.אחוזיםעשר -שנים) 12%בתוספת 

לו היה שהיה מגיש  נותישא הקבלן בהפרש שבין החשבויכאמור לעיל,  בפעולות המזמין נקט .12.4
 ותת האמורו, בתוספת התוספלמזמיןבפועל  השירותיםלבין עלות  השירותיםבביצוע  ממשיך

זה, וכל תשלום ו/או דמי נזק אחרים אשר על הקבלן  12במסגרת סעיפי המשנה של סעיף  במפורש
 .המזמיןידי  עללעיל  כאמו השירותיםביצוע  המשךאת בהם על פי הסכם זה בשל לש

או אובדן, ישירים ועקיפים, שייגרמו /ובעד כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד  המזמיןהקבלן יפצה את  .12.5
 עקב הפרת ההסכם על ידי הקבלן או מטעמו. ול

להסכם זה ו/או הוראות כל דין,  בהתאם המזמיןלגרוע מאיזו מבין הזכויות הנתונות בידי  מבלי .12.6
, לרבות סכום בלתי קצוב לעיל 12.4 - 12.3זכאי לקזז את הסכומים האמורים בסעיפים  המזמין

 שיגיע לקבלן ממנו. וסכום אשר טרם הגיע מועד פירעונו, מכל סכום המגיע ו/או

 על פי הסכם זה או על פי כל דין. למזמיןאין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהסעדים העומדים  .12.7

 

 התמורה  .13

 .התמורה הכוללת והסופית .13.1

ם, מיהמזמין לקבלן סכו ישלםעל פי הסכם זה,  הקבלןתמורת ביצוע כל התחייבויות  .13.1.1
בויות הקבלן כמפורט וכל יתר התחיי המכרז במסגרת הקבלןהמבוססים על הצעת 

 "(. התמורה, אשר יאושרו על ידי המנהל )בהתאם לקבוע בהסכם זה( )להלן: "בהסכם זה

ומודגש, כי למזמין תעמוד הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש את ביצוע  מובהר
השירותים  לביצועמפרט הטכני מסגרת הרק חלק מבין פריטי השירותים המפורטים ב

              , שירותים פריטי לאותם ביחס הצעתו מחירי יחייבו הקבלן אתו(, (1')ג נספח)
 .לכך בקשר תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענה כל על במפורש מוותר והקבלן

הקבלן  התחייבויותזה, הינה עבור כל  13התמורה, בכפוף ליתר התנאים, כאמור בסעיף  .13.1.2
ההסכם, לרבות אך מבלי למעט עבור כל התנאים המיוחדים, עבור כל הקשיים  נשוא

שפורטו בהסכם ובנספחיו וייכללו במחירי התמורה של הסעיפים השונים ולא תשולם כל 
תוספת בגין הנ"ל. כן יכללו במחיר התמורה כל הוצאות הקבלן הכרוכות במילוי הוראות 

 כל תשולם לא כי ומובהרשונות וכדומה, הרשויות )ככל שיהיו(, ביטוחים, הוצאות 
 .אלו בגין אחר תשלום כלאו /ו הוצאות החזראו /ו תוספת

כלשהו, יראו את  שירותבגין פריט השירותים  לביצועהטכני  מפרטבאם לא צוין מחיר ב
ללא תשלום וכי מחירו כלול במחירים הנקובים בגין הפריטים  וכמסכים לבצע הקבלן

 .בהסכם הנדרשים השירותים רשימת שבמסגרתהאחרים 

לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן ובמסגרת הנספחים להסכם, בכל מקום בו  מבלי .13.1.3
 הקבלןנרשם במסגרת ההסכם ו/או נספחיו "על חשבון" ו/או "על חשבונו", פירושו כי 

בלעדית, מבלי לחייב את המזמין, בתשלום הרלוונטי עבור הציוד ו/או כל תשלום  ישאי
וגעים לנושא אליו מתייחס המושג, לרבות כל ההוצאות הישירות והעקיפות של אחר, הנ

 .התשלום נשוא, הקבלן

תמורה בגין התקופה שממועד  כל הקבלןהסר ספק, מובהר כי לא תשולם לידי  למען .13.1.4
 הוראות לפי השירותים את לבצע בפועל הקבלןחתימת הסכם זה ועד למועד בו יתחיל 

בתקופה זו פעולות שונות הנובעות מההסכם,  לבצע לןהקבזה, אף אם יצטרך  הסכם
 מיאו /ו המזמיןבאופן מפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  מוותר והקבלן
 .זה בעניין מטעמו

כב או לקזז, להפחית, לע המזמיןכדי לגרוע מזכות  לעיל 13.1.1אין בהוראות סעיף  .13.1.5
 לנכות, בהתאם להוראות הסכם זה ועל פי כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה.

  .שוטפיםחשבונות  .13.2

, על נספחיו ,זה הסכם למסמכי מלאה בהתאמה, הקבלן התחייבויותביצוע  בגין .13.2.1
 המזמיןידי  על ישולמוו, חודשיים הקבלן חשבונות שוטפים יגישרצון המזמין,  ולשביעות

     המיוחדים והתנאים ההוראות לנספח 27 סעיףבהתאם לאמור , בתשלומים קבלןל
 (.2'ב נספח)

( העתקים שני) 2 -בלעיל,  13.2.1, כאמור בסעיף השוטפיםהקבלן יגיש את החשבונות  .13.2.2
 .מנהלה ובמתכונת שתידרש על ידי
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עד  וזאת השירותים לביצועיכלול את כל תביעות הקבלן המתייחסות  כאמורכל חשבון 
. תביעות שלא נכללו בחשבון כמפורט לעיל, תראינה כאילו של החשבון למועד הגשתו

 ויתר עליהן הקבלן.

המאפשרים בדיקת כל אחד מסעיפי החשבון המסמכים,  מלואלכל חשבון חלקי יצורפו 
כנקוב בחוברת  -וכן יצוינו מספר ההסכם  ,מנהלהי תיעוד על פי דרישת , מסמכהשוטף

 נטי כפי שיימסר לקבלן.ווומספר הסעיף התקציבי הרל -מכרז זו 

ת לצורכי ות הדגימה הרלוונטיומספר תעודיפורטו במפורש  ןחשבו, בכל למען הסר ספק
 .י המזמיןל ידבדיקת החשבון ע

 אצללקבלן ותאריך קבלתו  השוטףהחשבון  מסמכים  אלה לא יצורפו, יוחזר אםב
 רוף החומר הנלווה.ייהיה התאריך בו נתקבל החשבון החלקי בשנית, בצהמזמין 

רשאי להתעלם מחשבונות שלא צוינו בהם המספרים כאמור, והם יראו כאילו  המזמין
( ימים ממועד שבעה) 7 לא שלח אותם בחזרה בתוך המזמין, זולת אם למזמיןלא נשלחו 

 תם בפועל, כשסיבת החזרתם מצוינת במפורש.קבל

לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים  27 בסעיףוכן  לעילזה  13.2 עיףעל אף האמור בס .13.2.3
, ישולם במועד האמור המנהל במלואו על ידי שוטףלא יאושר חשבון ו היה, (2'ב נספח)

, (2'ב נספחלנספח ההוראות והתנאים המיוחדים ) 27 בסעיףזה לעיל וכן  13.2 עיףבס
, תשולם נהלהמשתאושר על ידי וככל  אםהסכום שאינו שנוי במחלוקת, ויתרת הסכום, 

 זה למועד שעד לכך בכפוף, של החודש הבא השוטףרעון החשבון ילא יאוחר ממועד פ
 .האמור הסכום יאושר

ערך מוסף כדין, כפי שיהיה ביום  מס. לכל תשלום, שישולם לקבלן יתווסף תשלום מע"מ .13.2.4
הערך המוסף לקבלן, במועד בו עליו  מסהא רשאי לשלם את י המזמיןביצוע התשלום. 

 לטונות המס וזאת כנגד חשבונית מס כדין.לש המוסף הערך מסלשלם 

 במועדו שולם שלא תשלום .13.3

שא ריבית פיגורים שנתית בשיעור ייתשלום שלא שולם במועדו, בהתאם להוראות הסכם זה, 
צריך היה התשלום  בויום האחרון ההריבית של החשב הכללי, כפי שתפורסם מדי פעם, החל מ

ל והצדדים מוותרים על כל סעד אחר בגין הפיגורים לרבות תביעת להשתלם ועד לתשלומו בפוע
ספק, הוראות סעיף זה לא יחולו על תשלומים, הנקובים בחשבונות שלא  תהסרל הפרשי הצמדה.

 לעיל. 13.1 ף, כאמור בסעימנהלהידי  עלאו שלא אושרו /ונבדקו 

 . הפרשי הצמדה .13.4

תשולמנה כלל התייקרויות, וכמו כן,  לא, כי במסגרת השירותים נשוא הסכם זה מודגש .13.4.1
 12יהיו כל הפרשי הצמדה של המחירים שהוצעו על ידי הקבלן במכרז, וזאת במהלך  לא

 .זה הסכם נשוא השירותים מתן תחילת שלאחר הראשונים החודשים( עשר-שנים)

ההסכם המקורית, תבוצע הצמדה של  וככל שתקופת ההסכם תוארך מעבר לתקופת אם .13.4.2
מכרז( בהמחירים הנקובים במסגרת הצעת הקבלן )לאחר ההנחה שתינתן על ידי הקבלן 

בהתאם לשיעור עליית המדד ביום הראשון של אותה תקופת אופציה )שיעור המדד 
באותו יום( ביחס למדד ההתחלתי במועד פרסום המכרז, ולאחר המועד האמור 

תשולמנה התייקרויות ו/או הפרשי הצמדה נוספים ו/או  לאיל וההצמדה כמתואר לע
 אחרים במהלך אותה תקופת אופציה.

וככל שתקופת ההסכם תוארך גם לתקופות אופציה נוספות, תבוצע הצמדה של  אם .13.4.3
המחירים הנקובים במסגרת הצעת הקבלן )לאחר ההנחה שתינתן על ידי הקבלן במסגרת 

ביום הראשון של אותה תקופת אופציה )שיעור  המכרז( בהתאם לשיעור עליית המדד
המדד באותו יום( ביחס למדד ההתחלתי במועד פרסום מכרז זה, ולאחר המועד האמור 

תשולמנה התייקרויות ו/או הפרשי הצמדה נוספים ו/או  לאוההצמדה כמתואר לעיל 
 אחרים באותה תקופת אופציה.

חס לחודש בו היה המועד פירושו, המדד המתיי -" המדד ההתחלתיזה, " בהסכם .13.4.4
 האחרון להגשת ההצעות למכרז.

שבוצעו  שירותיםיחולו כל התייקרויות לגבי  לאאף האמור בהסכם זה לעיל ולהלן,  על .13.4.5
הסכם זה, וזאת פרט  במסגרתבאיחור, כלומר, שלא הושלמו תוך התקופה הנקובה 

 וזאת, וכלשה שירותיתן ארכה בכתב לביצוע י, לפי שיקול דעתו, שהמנהללמקרה 
 .זה הסכם להוראות בהתאם
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 יםנוספ שירותיםישולמו כל התייקרויות לגבי  ולאיחולו  לאכן מודגש ומובהר, כי  כמו .13.4.6
 שירותיםישולמו התייקרויות לגבי  לאבמחירים נשוא הסכם זה, וכן  יםכלול םשאינ

 .המכרז במסגרת הקבלן ידי על שהוצעו מהמחיריםנוספים שמחירם שונה 

 בקשר השוטףידי המנהל יחד עם החשבון  עליקרות ייבדק ויאושר כל חשבון התי .13.4.7
 .השירותים של לביצועם

 . קנסות .13.5

 :על פי הסכם זה קבלןלה זכאי הלנכות מהתמורה  זכאיהמזמין  .13.5.1

               במסירת תוצאות הבדיקות בביצוע הדגימות ו/או בגין כל יום איחור  .13.5.1.1
 מאתיים שקלים חדשים) 200₪סך של  -)ביחס למועד שנקבע למסירתן( 

 .(, בתוספת מע"מ כחוקליום

ללא כלי דיגום, (בגין איחור צוות הדיגום או הגעתו כשהוא לא מוכן  .13.5.1.2
באופן שגרר דחיית תחילת ביצוע העבודה  )מכשירים וריאגנטים כנדרש

 תאגיד , ₪ 250ביום דיגום, יפצה המציע הזוכה את המשרד בסכום של 
ימוקיו של המציע הזוכה בעת החלטה על רשאי, אך לא חייב, להתחשב בנ

 .הפעלת סעיף זה

                       -לא בוצעה כהלכה שאו ו/לא בוצעה שאו ו/גימה שאבדה בגין כל .13.5.1.3
שעות ממועד ( עשרים וארבע) 24עד בתוך את הבדיקה החוזרת הקבלן יבצע 

 .ללא תשלום נוסףוזאת , נודע לקבלן ו/או למזמין, לפי המוקדם הדברש

לעצמו את  תאגידנוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע מזכויותיו, שומר הב .13.5.1.4
הזכות להגדיר ככשל חריג מצב בו נרשמו מספר גבוה של חריגות מנהלי 
העבודה ו/או איכות ביצוע השירותים ו/או לוחות הזמנים מצד המציע 

לזמן את המציע לשימוע  תאגידהזוכה. במקרים של כשל חריג רשאי ה
דת הצורך לקזז את כפל מחיר האנליזות מסך התשלום ובהתאם ובמי

 .למציע

וזאת       , מאת המזמין כל סכום שיגיע לקבלןמהסכום האמור את לנכות המזמין זכאי  .13.5.2
באמצעות חילוט לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות זכאי בכל זמן שהוא, וכן 

 . שמסר הקבלן לידי המזמין ות הביצועבער

 .זה ניכוי כאמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו על פי הסכםתשלום הפיצוי או ה .13.5.3

 כבוןיקיזוז וע .14

הא רשאי לקזז, י המזמיןלגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם על הצדדים, כי  מבלי .14.1
לקבלן, על פי הסכם זה ו/או כל מקור שהוא, כל סכום, קצוב או בלתי  וכנגד כל סכום המגיע ממנ

מהקבלן על פי הסכם זה או כל התקשרות אחרת בין הצדדים  וכום עתידי, המגיע לקצוב, כולל ס
וכן מוסכם, כי וכל ערבות שניתנה על ידי הקבלן בקשר להסכם זה, תשמש בין השאר גם לכיסוי 

 סכומים כאמור.  לקבלן לא תהיה כל זכות קיזוז. 

יהיה  המזמיןו/או שכל סכום שעל  למזמיןמוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו/או פיצויים, אשר יגיעו  .14.2
בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו ו/או  שלישילשאת בהם מחמת שנתבע על ידי צד 

 המזמיןהיה ירשאי לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן וכן  המזמיןהיה יו ו/או מי מטעמו, ימועסק
על פי ההסכם ו/או  ויע ללשלם לקבלן כל סכום שיהיה עשוי להג ורשאי לקזז מהסכומים שיהיה עלי

 בגין ההסכם מהקבלן.

רשאי לקזז או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים של  המזמיןמבלי לגרוע מכלליות האמור,  .14.3
 הקבלן, במקרה שהוברר כי שולמו כספים לקבלן, עקב טעות, בין שבעובדה ובין שבדין.

ובין שבעובדה, מהאחד או  הצדדים ישיבו האחד למשנהו כל סכום שהתקבל בטעות, בין שבדין
 עבורו, על ידי משנהו.

 כבון. יהקבלן מוותר בזאת על כל זכות המוענקת לו על פי כל דין לע .14.4

 ההסכם הפרת .15

לעיל ומבלי לגרוע מזכויותיהם של הצדדים על פי דין, יהיה הצד  12 בסעיףמבלי לגרוע מהאמור  .15.1
ההסכם או תנאי מתנאיו, חייב לפצות את משנהו על כל הנזקים, ההוצאות וההפסדים המפר את 

שייגרמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה או עקב ההפרה, לצד המקיים את ההסכם או המוכן 
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לקיימו וזאת נוסף לזכותו של הצד המקיים את ההסכם או המוכן לקיימו לבטל את ההסכם או 
 לתבוע את ביצועו בעין.

לי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם, ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית, מב .15.2
 בקרות אחד מן האירועים הבאים:

( עשרים) 20והעיקול לא יוסר תוך  המזמיןאם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן  .15.2.1
 יום מיום הטלתו;

חידי השותפות צו לקבלת ינתן נגדו או נגד אחד מייאם הקבלן הוא אדם או שותפות ו .15.2.2
 נכסים ו/או צו פשיטת רגל;

                  כינוס נכסים ו/או מינוי לאו ו/תאגיד ויחלו נגדו פעולות לפירוק  הואאם הקבלן  .15.2.3
 מנהל לנכסיו;

זבון או כל אדם הממונה יבידי נאמן, מנהל ע השירותיםלהתבצע  יםבכל מקרה שבו עשוי .15.2.4
 על נכסי הקבלן.

 . -1970ה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אז הסכםעל הפרת  .15.3

 על נספחיו. ההסכםזה כדי לגרוע מכל זכות או תרופה על פי  15.3אין בהוראת סעיף 

מכל סכום זה,  הסכםהקבלן, בהתאם להוראות  מאת ורשאי לנכות כל סכום שיגיע ל האי המזמין .15.4
( ימים שבעה) 7מהקבלן בדרישה מוקדמת של  הלאחר שדרש וזאתשיגיע לקבלן בכל זמן שהוא 

 . האמורהוהקבלן לא נענה לדרישה  האמורלשלם את הסכום 

ידי הפעלת הערבויות  עלרשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת כולל  המזמיןהא יכמו כן 
לעיל, אין בהם  כאמוראו ניכויים /ופיצויים . תשלום זה בהסכם בהרחבה כמפורטהבנקאיות, 

או מכל /ו זה הסכם נשוא השירותיםכשלעצמם משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את 
 זה. הסכםהתחייבות אחרת לפי 

 הגבלת סעדים .16

, מכל סיבה שהיא, לרבות עקב השירותיםבכל מקרה אין הקבלן זכאי להפסיק או להאט את ביצוע 
 , והסעד היחיד שיעמוד לרשות הקבלן במסגרת הסכם זה הוא סעד כספי.המזמיןם חילוקי דעות ע

 יםמשלימ שירותיםו עבודות .17

 יםאו משלימ/ו יםקשור שירותיםו/או  עבודותאו באמצעות אחרים,  ורשאי לבצע, בעצמ המזמין .17.1
 במפורש בהסכם או על פיו. יםכלול םואשר אינהסכם זה  נשוא לשירותים

, ויסייע להם בכל ואו עם אחרים הפועלים עבור המזמיןפעולה מלא עם  הקבלן יפעל בשיתוף
 שיידרש באופן סביר, מבלי שיהא זכאי לכל פיצוי שהוא.

ואת את צורת התאום ושיתוף הפעולה ביניהם, )השירותים( יקבע את סדר עבודת הקבלנים  מנהלה .17.2
 בו זמנית.או עבודות /ושירותים  במתןיהיה צורך  אםב

 כאמור השירותיםאום ושיתוף הפעולה, או עקב ביצוע ייה זכאי לכל תוספת עקב התהקבלן לא יה
 .הקבלן ידי על המבוצעות)השירותים(  העבודותבו זמנית, או עקב השינוי בסדרי 

 מידע וסודיות .18

הסכם  נשוא לשירותיםלקבלן בקשר  ונכונות המידע שנמסר על ידלאחראי לשלמות ו ואינ המזמין .18.1
או לצדדים שלישיים, כתוצאה /ויגרמו לקבלן יאחריות לנזק או הפסד שישא בכל יזה, לא 

 , וכל הסתמכות של הקבלן על מידע זה נעשית על סיכונו בלבד. זהמהשימוש במידע 

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות  .18.2
או  השירותים ביצועלידו בדרך אחרת, בקשר עם ובפרטים, בכתב או בעל פה, שנמסרו לו או הגיעו 

 . הקבלן מתחייב שעובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם, יפעלו בהתאם לאמור לעיל.םבמהלכ

, המזמיןהראשונה של  ומכל סיבה שהיא, או עם דרישת םאו עם הפסקת השירותיםעם השלמת  .18.3
 בקשרלרבות תכניות את כל המסמכים הנמצאים בחזקתו או בשליטתו,  למזמיןיעביר הקבלן 

 .באלה יוצא, יומני עבודה, פרוטוקולי ישיבות, חישובים וכהשירותיםלביצוע 

 המחאת זכויות וחיובים .19

הסכם כולו או מקצתו, או כל זכות שלו ה אתאין הקבלן רשאי למסור להעביר להמחות או להסב  .19.1
ורה, אלא אם כן קיבל על פיו, או כל טובת הנאה שלו על פיו לאחרים, בין בתמורה ובין שלא בתמ

 .המזמין מאתעל כך הסכמה מפורשת מראש ובמכתב רשום 
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ו/או להתיר העברה בתנאים שיראו  ורשאי לסרב לכל העברה, מבלי לנמק את סירוב אהי המזמין
ובתנאי שמקבל ההעברה יקבל על עצמו את תנאי הסכם זה ונספחיו במלואם ובתנאי שהקבלן  ול

 .)השירותים( ידי מקבל העבודה לעערב ואחראי לביצוע ההסכם 

, לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, בכל עת ועל פי וו/או התחייבויותי ורשאי להסב את זכויותי המזמין .19.2
 הבלעדי.   ושיקול דעת

רשאי לבצע המחאה כאמור לממשלת ישראל, לתאגיד  המזמיןמבלי לגרוע מכלליות האמור, 
 ."רוניתעי חברה" -לסטטוטורי, לחברה ממשלתית, או 

 קבלני משנה .20

, לידי קבלני משנה, אלא םאו מקצת ם, כולהשירותיםהקבלן לא יהיה רשאי למסור את ביצוע  .20.1
 .  המזמיןהמוקדם של  ובאישור

בהסכם בין הקבלן לבין קבלני המשנה כאמור ייקבע, כי הוראות הסכם זה תחולנה על קבלני  .20.2
המחויבים, ובפרט הוראות  בשינויים, ההמשנ קבלני יעל יד השירותיםהמשנה בכל הנוגע לביצוע 

. התחייבותם של קבלני המשנה כאמור תוגדר בהסכם בינם לבין הקבלן להסכם לעיל 7 ףסעי
 .  המזמין -כהתחייבות לטובת צד ג' 

 הקבלןר את למען הסר ספק מובהר, כי אין בהעסקתם של קבלני משנה כאמור כדי לשחר .20.3
על ביצוע  המזמיןל פי הסכם זה או לגרוע ממנה, לרבות אחריותו של הקבלן כלפי עמאחריותו 
 ושאר תנאי הסכם זה. םביצוע אופן, טיבם לרבות, בידי קבלני המשנה השירותים

 לביצוע בקשרעוד יובהר, כי הקבלן לבדו יהא אחראי כלפי קבלני המשנה בגין עבודתם 
 לראות בהסכם זה הסכם לטובת צד ג' קבלני המשנה. , וכי איןהשירותים

 מעמד הקבלן .21

כקבלן עצמאי ואין  השירותיםפועל ויפעל לביצוע  הינומצהיר בזה כי  והקבלןמוסכם ומובהר בזאת  .21.1
האמור  חרףמעביד וזאת  -או העירייה כל יחסי עובד /ו המזמיןולא יהיו בינו ולא מי מטעמו לבין 

 .השירותיםליתן לו הוראות בדבר ביצוע  נהלמהבהסכם זה בדבר כוחו של 

מתחייב כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שיהא בהן כדי לפגוע במעמדו  הקבלן .21.2
 .יהםמעביד בינו לבינ -או העירייה ובהעדר יחסי עובד /ו המזמיןכקבלן עצמאי כלפי 

אי כוחו ו/או מי מטעמו כי נתקיימו מצהיר בזאת כי העלאת טענה כלשהי על ידו או על ידי ב הקבלן .21.3
חשב, בין היתר, כחוסר תום ימעביד, ת -או העירייה יחסי עובד /ו המזמיןבינו ו/או מי מטעמו לבין 

 .זה והסכם המכרז הוראותלב מצדו ו/או כהטעיה ו/או כהפרה יסודית של 

עקב  הןאה שיגרמו לאו העירייה בגין כל נזק ו/או הוצ/ו המזמיןמתחייב לשפות ולפצות את  הקבלן .21.4
שררו  הקבלןאו העירייה לבין /ו המזמיןת על טענה כביכול כי בין ותביעה ו/או דרישה המתבסס

 .המזמיןד עם דרישתה הראשונה של ימעביד וזאת מי -יחסי עובד 

, לרבות שלוחיו לא יהיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות שהן הקבלןהסר ספק, מי מטעמו של  למען .21.5
ן ונוהג ו/או לקבלת תנאים סוציאליים כלשהם, המגיעים לעובד ממעביד, לרבות פנסיה על פי כל די

 .העירייהאו /והמזמין  מאתופיצויי פיטורין 

ו/או סוכנות ו/או  הרשאהאו העירייה לא יתקיימו יחסי /ו המזמין ביןל הקבלןמובהר בזאת כי בין  .21.6
לעשות כל מעשה ו/או מחדל  שיש בהם לא יהא רשאי ו/או מוסמך ו/או מורשה  הקבלןשליחות וכי 

כלפי צדדים שלישיים )למעט האמור במפורש במסמכי המכרז ו/או ההסכם  המזמיןכדי לחייב את 
 מראש ובכתב. המזמיןשל  ועל נספחיהם( ללא אישור

כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית  מנהלהידי  עלמוסכם, כי אין בפיקוח הנעשה  מובהר .21.7
ולגבי טיב )הסכם הלפי  השירותיםאו כל צד שלישי לגבי טיב ביצוע /ואו העירייה /ו המזמיןכלפי 

 .ככל שקיימת חובת שימוש בחומרים( - החומרים בהם הוא משתמש

 שונות .22

 דין חל ומקום שיפוט .22.1

 הסכם זה יהא כפוף לדין הישראלי, מבלי ליתן תוקף להוראות ברירת הדינים שבו.  

נתון לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים כל עניין הנוגע להסכם זה יהא 
המשפט המוסמכים  לבתי - כאמור עניינית)ובאין בית משפט מוסמך בלבד  הרצליהבעיר  עניינית
 (.בלבדלוד בעיר עניינית 

 תנאי מתלה .22.2
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קיום שאר האישורים בו המזמיןמותנה בקיום אישור תקציבי בתקציב  השירותיםביצוע 
, ויהיה מוגבל השירותיםקיומם של מקורות כספיים הלכה למעשה, לביצוע  כןופי חוק להדרושים 

 . אלו יםעד לגובה ההוצאה המאושרת בתקציב

 הסכם ממצה  .22.3

לופי דברים מכל יכל הצעה, מסמך, מכתב, תכנית, כתב כמויות ומחירים, מפרט, הצעת מחיר או ח
ו סוכניהם ו/או נציגיהם ו/או אחרים פה ובין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/א-סוג שהוא, בין בעל

 מטעמם, לפני חתימת הסכם זה, מבוטלים בזאת, ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי הצדדים.

 ויתורים וסטיות מהוראות ההסכם  .22.4

במקרה או במקרים מסוימים, או אי שימוש  זהלסטיית הקבלן מהוראות הסכם  המזמיןהסכמת 
 וזכויותי על המזמיןייחשבו לויתור  לאאו על פי כל דין, /וה על פי הסכם ז המזמיןשל  ובזכויותי

 תקדים לגבי מקרים נוספים. ויצריולא 

 חוק המכר .22.5

, וכי 1968 -למען הסר ספקות מוצהר בזאת, כי הסכם זה אינו כפוף לתחולת חוק המכר, תשכ"ח 
 אין להסתמך עליו לצורך פירושו.

 ביול .22.6

 כל מסמך אחר המוצא על פיו, תחולנה על הקבלן.ו)אם וככל שחלות( הוצאות ביול הסכם זה 

 הודעות .22.7

 כתובות הצדדיים לצורך הסכם זה יהיו כדלקמן: .22.7.1

 "מבע רעננה מי  :המזמין

 56 אחוזה    

 הרעננ    

 _________________  :הקבלן

    _________________ 

    _________________ 

במפורש אחרת.  בכלל זה, מתן  כל הודעות על פי הסכם זה טעונות כתב, זולת אם נקבע .22.7.2
תהא  1970 -לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א  7אורכה לפי סעיף 

 טעונה מסמך בכתב. 

כנקוב במסגרת חוברת מכרז זה  - זה, לגביו נחתם הסכם המכרזהקבלן יציין את מספר  .22.7.3
 . למזמיןעל גבי כל מסמך שיופנה על ידו  -

ות וממסמכים שלא צוינו בהם המספרים כאמור, והם רשאי להתעלם מחשבונ המזמין
( שבעה) 7 לא שלח אותם בחזרה בתוך המזמין, זולת אם למזמיןיראו כאילו לא נשלחו 

 נת במפורש.יימים ממועד קבלתם בפועל, כשסיבת החזרתם מצו

הודעות הטעונות כתב יכולות להימסר במען הצדדים, ביד, במברק, בפקסימיליה או  .22.7.4
 בדואר רשום.

-שתים) 12הודעה כאמור תראה כמתקבלת עם קבלתה בפועל, או עם מסירתה ביד, או 
( שעות לאחר משלוח וארבע עשרים) 24( שעות לאחר מסירתה במען הצדדים, או עשרה

( שעות לאחר הפקדתה למשלוח ושתיים שבעים) 72מברק, או הודעת פקסימיליה, או 
 בדואר רשום, הכל לפי המוקדם.

שלא באמצעות דואר  למזמיןעיל, כל הודעה, מסמך או חשבון שנמסרו על אף האמור ל
 ה למועד מסירתם.יהמוטבע עליהם יהווה ראי המזמיןרשום, תאריך חותמת 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 
 

 הקבלן  המזמין
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 '(  ג)נספח  להסכם( 1')גנספח 

 השירותים לביצוע טכני מפרט
 
 

 .מצורף
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 (א()2')ג נספח
  הקבלן לביטוחי מיוחדים תנאים

על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה, במשך  .1
כל  התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, את ביטוח אחריות 

ין לכל פעילות אשר נעשתה מתקיימת אחריותו על פי דלהחזיק בתוקף כל עוד מקצועית, על הקבלן 
 . על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו

בהתייחס לרכוש  )אם וככל שתיערך(ביטוח הרכוש )אש מורחב( הנערכת על ידי הקבלן  פוליסת .2
בבעלות הקבלן, תכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן 

שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת כלפי המזמין, מנהליו ועובדיו ובלבד 
 זדון. באדם שגרם לנזק 

לנספח אישור ביטוחי  1 סעיףהאחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן על פי  פוליסת .3
תורחב לשפות את המזמין היה ותוטל עליו אחריות למעשה ו/או מחדל  ((ב()2')ג נספחהקבלן )

הליו ו/או עובדיו בכפיפות לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את רשלני של הקבלן ו/או מנ
 הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

נספח לנספח אישור ביטוחי הקבלן ) 2סעיף פוליסת ביטוח חבות מעבידים הנערכת על ידי הקבלן על פי  .4
לעניין קרות תאונת עבודה  עובדיו היה וייקבע(  תורחב לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או ()ב(2ג')

"( שייגרמו בתקופת הביטוח למי מהעובדים מקרה ביטוחו/או מחלה מקצועית כלשהי )להלן: "
המועסקים על ידי הקבלן בקשר עם חוזה זה, תוך כדי ועקב עבודתם, כי הינם נושאים בחובות מעביד 

או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מהעובדים /כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן ו
 המועסקים על ידו.

 נספח)לנספח אישור ביטוחי הקבלן  3 סעיףפי  על הקבלן ידי על הנערכת מקצועית אחריות פוליסת .5
או מחדל רשלני מצד /ועליו עקב מעשה  תוטל( תורחב לשפות את המזמין בגין אחריות אשר (ב()2')ג

 . המזמיןחבות הקבלן כלפי  חביטוהקבלן וזאת מבלי לגרוע מ

לגרוע מהאמור לעיל ולהלן מתחייב הקבלן כי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית, תכלול בין  מבלי .6
לאישור עריכת   3 סעיף) הביטוח תקופת תום לאחר חודשים( שישה) 6היתר תקופת גילוי של 

 (. (ב()2')ג נספח)ביטוחי הקבלן 

כל ביטוח אחריות מקצועית, על הקבלן להחזיק בתוקף  את ,ממנו לגרוע ומבלי לעיל לאמור בנוסף .7
. מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיועוד 

מוסכם בזה על הקבלן כי אי קיום הוראות סעיף זה תהווה הפרה של הוראות הסכם זה ע"י הקבלן 
 ע מכך. )אף אם הסתיימו השירותים( על כל המשתמ

ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן,  היה .8
 מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. 

ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין  בכל .9
 מו, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. וכל הבאים מטע

ביטוח חבויות נוסף או משלים יורחב שם המבוטח לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי  לעניין .10
 ו/או מחדלי הקבלן ו/או הבאים מטעמו. 

 ובאישור זה בהסכם האמור מן המתחייבים האחריות גבולות כי בזאת מובהר ספק הסר למען .11
על הקבלן, ועל הקבלן  המוטלת מינימאלית, הינם דרישה ((ב()2')ג נספח) הקבלן ביטוחי עריכת

לבחון את חשיפתו לחבויות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא 
כלפי המזמין בכל הקשור לגבולות ו/או תביעה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה 

 . כאמור ימאלייםהמינהאחריות 

או לשנותם לרעה בתקופת /וביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  .12
יום מראש על כוונתו  (שלושים) 30למזמין הודעה בכתב בדואר רשום  שלחהביטוח, אלא אם 

גבי או שינוי לרעה שכאלו ל/וביטול  לכי לא יהיה תוקף  יתחייבולעשות זאת. מבטחי הקבלן 
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 משלוח ממועדהימים  (שלושים) 30ובטרם חלוף  לעיל כאמור בכתבהודעה  נשלחהאם לא  המזמין
 ההודעה. 

 לפי שנערכו הביטוחים פי על הקבלן מביטוחי מי כי למזמין יודיע הקבלן של שמבטחו פעם בכל .13
 תחייבמ, לעיל 12 בסעיף כאמור, מבוטל או לרעה משונה להיות עומד הקבלן ביטוח אישורי נספח

העתקים בתוקף של פוליסות הביטוח  למזמין ולהמציא מחדש הביטוח אותו את לערוך הקבלן
 . כאמור, הקודם הביטוח של הביטול או לרעה השינוי מועד לפני, חדש ביטוח עריכת אישורלרבות 

ל קודמים לכל ביטוח הנערך עו ראשונייםביטוחי הקבלן ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם  .14
בדבר שיתוף ביטוחי או תביעה /ואו טענה /ועל כל דרישה  יםהקבלן מוותר יידי המזמין וכי מבטח

לרבות  ,1981 -"א התשמלחוק חוזה הביטוח  59 בסעיף  כאמורזכות  או/ולרבות כל טענה  ,המזמין
 . יווכלפי מבטח המזמין"ביטוח כפל" כלפי  תטענכל 

 לרכושו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין נזק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה  הקבלן .15
, אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות, על פי בגינוזכאי לשיפוי  שהואבבעלות הקבלן 
 אחריות מכל המזמין את בזאת פוטר והוא, )בין אם נערכו ובין אם לאו(שנערכו ביטוחי הרכוש

מתנאי הפוליסה על פי הביטוחים שנערכו  , לרבות ביטוח חסר ו/או הפרת תנאיכאמור לנזק
על פי ובהתאם לנדרש ו/או לנאמר בהסכם זה, וכי הוא פוטר )במידה ונערכו ובמידה ולא נערכו( 

מכל אחריות לנזק כאמור ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול  המזמיןאת  אתבז
 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

אות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא לגרוע מכל הוראה מהור מבלי .16
הסכם זה או חלק ממנו יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי קבלני 

אף הם את כל  ויקיימו יערכו, םאו בקשר עמ השירותים במתןהמשנה אשר יועסקו על ידו 
כמפורט לעיל  ((א()2')ג נספח" )הקבלן לביטוחי מיוחדים"תנאים  זה נספחבהביטוחים הנדרשים 

, לרכושם ולאחריותם, וכי ביטוחים אלו יכללו את כל התנאים, ההרחבות  והויתורים על ולהלן
זכויות התחלוף הנדרשים בביטוחי הקבלן, כמפורט לעיל ולהלן. הקבלן אחראי לוודא כי בידי 

ח תקפות בהתאם למפורט בהסכם זה, קבלני המשנה המועסקים על ידו תהיינה פוליסות ביטו
  .((ב()2')ג נספח)לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן 

הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין בגין השירותים נשוא  למען .17
שיהיה אחראי לשפות  הסכם זה, לרבות שירותים אשר יבוצעו על ידי קבלן משנה, והקבלן הוא

ו/או לפצות את המזמין בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם לו, במישרין ו/או בעקיפין, עקב השירותים 
 מהפוליסות באיזו במישניתנו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה 

 . לאו אם ובין דלעיל

ות מקרה ביטוח מתחייב הקבלן לפנות באופן מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מוסכם כי בעת קר .18
רוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי ימיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות הא

כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל  ,לאתר לבדיקת הנזק. מובהר
 הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש. 

 יעל כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח עם היודע לומתחייב להודיע למזמין הקבלן  .19
מעבידים. כן מתחייב הקבלן לשתף  חבותאחריות המקצועית, אחריות כלפי צד שלישי או ביטוח 

ככל שיידרש לשם מימוש תביעת , הקבלןשהדבר אינו נוגד את אינטרס  ככל המזמיןפעולה עם 
חליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויותיו של המזמין על פי ביטוחי י זמיןהמביטוח אשר 

 הקבלן. 

כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמין באופן מלא בגין  כמו .20
 איזותנאי מתנאי ו/או אי קיום  מהפרהכל נזק אשר ייגרם לו עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע 

 האחריות כי לכך בכפוף, ידו על המועסקים העובדיםאו /ו מנהליוו/או  הקבלןידי  הפוליסות עלמ
 . דין פי עלאו /ו זה הסכם פי על הקבלן על מוטלת השיפוי חובתאו /ו

או אי קיום /ובתום לב  הבנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור יקבע בפוליסות כי הפר .21
בזכויות  יפגעו, לרבות, לא הקבלןת הביטוח על ידי וספולימ איזותנאי מלב של תנאי   בתום

 פי ביטוחים אלו.  עלשיפוי ו/או פיצוי  לקבלת המזמין
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לפגוע בכלליות האמור,  ומבלי, כלשונן ותפוליסה וראותמתחייב למלא ולקיים את כל ה הקבלן .22
ח לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, לשלם את דמי הביטו

השירותים  מתןה בתוקף במשך כל תקופת ינתהי ותבמלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליס
 נשוא הסכם זה. 

ממועד תום ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן לחזור ולהפקיד את  ימים( שבעה) 7 -יאוחר מ לא .23
 הארכת תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן בגין, להסכם 7.2בסעיף  כאמוראישור עריכת הביטוח 

, במועדים הנקובים, מדי תקופת ((ב(2')ג נספח)מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן 
 ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף. 

תנאי מתלה  וכאמור, הינ ((ב()2')ג נספח)הקבלן  ימצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור ביטוח הקבלן .24
 השירותים מתן תחילת הקבלןן זכאי למנוע מ יהיה והמזמין השירותים מתן לתחילת יםומקד

 . כנדרש המוסכםמועד בכאמור במקרה שהאישור, כאמור, לא הומצא 

המצאתם  איאו אי עריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או /וכי אין בעריכת  ,מוסכם בזה במפורש .25
בבדיקתם ו/או אי בדיקתם על ידי המזמין ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין 

 או היקפם, תוקפם, טיבם, הקבלן ביטוחי שלל מי מטעמו ו/או להוות אישור בדבר התאמתם או ע
על פי הסכם זה או על פי כל דין, או כדי להטיל  הקבל של מאחריותו לגרוע כדיאו /ו היעדרם

 אחריות כלשהי על המזמין ו/או על מי מהבאים מטעמו. 

 לצמצם כדי הקבלן ידי על"ל הנ הביטוחים תבעריכ אין כי מובהר, לעיל 24 בסעיף לאמור בהקשר .26
 .זה הסכם פי על מהתחייבויותיו כלשהי בצורה לגרועאו /ו

 יטוחיאישור במסמכי הביטוח, כאמור, לרבות או אי המצאת  המצאתהסר ספק מובהר כי  למען .27
לעיל  ,((א()2')ג נספח) זה כלליים תנאים לנספח 23 וסעיף להסכם 7.2הקבלן כאמור בסעיפים 

 פי הסכם זה.  -על  הקבלןועד, לא תפגע בהתחייבויות במ

" הקבלן ביטוחי עריכת"אישור  נספחהעתקי מסמכי הביטוח ואת יחזור וימציא את  הקבלן .28
מדי תום תקופת ביטוח, כל עוד נמשכים השירותים ו/או כל עוד מתקיימת  ((ב()2')ג נספח)

 אחריותו על פי דין ו/או הסכם בקשר עם השירותים.

( ימים עשר ארבעה) 14ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן להמציא למזמין בתוך  ףבנוס .29
אותם הביטוחים, אשר  לגבי הביטוח, העתקים מפוליסות מהמזמין בכתב דרישה קבלתממועד 

התחייב לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם 
, וכמו כן, מתחייב ((ב()2')ג נספח) בנספח "אישור ביטוחי הקבלן" אינם נכלליםהשירותים ואשר 

 הקבלן לתקן את פוליסות הביטוח על פי דרישות המזמין, כדי להתאימן להוראות הסכם זה.

זה יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בהסכם זה בדבר פטור מאחריות הקבלן  בהסכםהאמור  .30
 בשירותיםו/או עובדיו. האמור בסעיף זה מתייחס לנזקים הנעוצים  כלפי המזמין ו/או מנהליו

 נשוא הסכם זה על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או קבלנים וקבלני משנה מטעמו.

המזמין רשאית לבדוק את אישורי הביטוח ו/או את פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן  .31
נוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שי

 נשוא הסכם זה. 

 וביחס לאישורי הביטוח ולפוליסות וזכות המזמיןמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  הקבלן .32
או מי מטעמו כל  המזמיןלבדוק את הפוליסות ולהורות על תיקונן כמפורט לעיל, אינה מטילה על 

י אישורי הביטוח והפוליסות כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי חובה וכל אחריות שהיא לגב
 זה ועל פי כל דין.  הסכםעל פי  הקבלןהיעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

זכאי  ואכל סכום לו ה לעכברשאי  יהיה המזמיןומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  בנוסף .33
בקשר עם  הקבלןדת לזכות מוהע( מהתמורה הקבלן לביטוחי כלליים איםתנזה ) נספחעל פי תנאי 

 מוסכם .)שבעה( ימים מראש 7ההתקשרות נשוא הסכם זה ובתנאי שהודיע על כך לקבלן בכתב 
 על למוסכם בהתאם התביעה ויישוב במלואם הביטוח תגמולי תשלום עם כי המזמין על בזה

 עם בקשר( נגרמו)באם  למזמין שנגרמו הוצאות בניכוי המעוכב הסכום לקבלן יושב, המזמין
  .כאמור, הביטוח לתגמולי התביעה
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 דרישות כל אחר למלא הקבלן מתחייב, לעיל זה בהסכם מקום בכל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף .34
, ובעיקר"ל, הנ החוק לפי שהותקנו, וכדומה התקנות, הצווים וכל לאומי לביטוח החוק והוראות

 הסכם נשוא השירותים במתן שיועסקו העובדים שכל באופן, לעיל האמור ותמכללי לפגוע מבלי אך
, זה הסכם תקופת כל ובמשך עת בכל יהיו, זמני או מקרי באופן שיועסקו ואלה שליחיו לרבות, זה

 "ל.הנ החוק פי שעל הזכויות לכל זכאים

 של מכוחם לגרוע באה אינה לביטוח בקשר זה ()א(2נספח ג' )ב הוראה כל כי, בזאת מובהר .35
 אחרים בסעיפים כאמור יגרמו באם לנזקים הקבלן של הבלעדית אחריותו בדבר ההסכם הוראות
 .הדין פי עלאו /ו זה בהסכם

זה )תנאים כלליים לביטוח( הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן  ()א(2נספח ג' )ובהר, כי הוראות מ .36
 מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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  הקבלן ביטוחי אישור'(ג)נספח  להסכם( ב()2')ג נספח

 

 __________________ תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו  במקרה של סתירהוחריגיה. יחד עם זאת, 

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ

  שם שם

 שירותים  ☒

דיגומים ובדיקות  ☒
 .מעבדה

 

 

 .מזמין שירותים ☒

 תאגיד מים וביוב. ☒

 

  בע"מ רעננהמי 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

  

 מען מען

 56רחוב אחוזה 

 .רעננה

 

 

 סוג הביטוח

 

אחריות או  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומי

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים
 ףבתוק

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  מטבע סכום
 לנספח ד'

, 312, 307, 304, 302 ₪. 1,000,000     צד ג'
315 ,321 ,322 ,328. 

 6,000,000     אחריות מעבידים

20,000,000 

.₪ 

.₪ 

304 ,309 ,319 ,328 . 

, 309, 304, 303, 301 ₪. 2,000,000     אחריות מקצועית
321 ,325 ,326 ,327, 
328 ,332 (6 

 חודשים(.

 

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח  פירוט השירותים

  שירותים  ☒

 .דיגומים ובדיקות מעבדה שירותי - 001/2020מכרז 

 

  :הרחבות נוספות בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית

 חריגה בתום לב מסמכות. .1
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 מועד תחולה רטרואקטיבי ____________ שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. .2

 

 אחריות מקצועית : צד שלישי וגבולות האחריות בביטוח 

כל פוליסה הננו מאשרים כי גבולות האחריות בפוליסות לביטוח צד שלישי ואחריות מקצועית, הינם גבולות אחריות ספציפיים ל
 .בנפרד ואינם גבולות אחריות משותפים

 

 :הפרה בתום לב

המשכירה בזכויות  ופגעילא השוכרת, ת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ ה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפר
 .לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו ןו/או עובדיה ןמנהליהו/או מזון כל ו/או 

 

 הפוליסה ביטול/שינוי 

הודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש

 

 מהדורת הפוליסה

  הערות __________ ביט מהדורה  __________ חברה

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 ביצוע ערבות כתב - להסכם( 3')גנספח 

 
 לכבוד

 "מבע רעננה מי

 

 א.ג.נ.,

 

 ' ___________מס ערבות: הנדון

 

 

"מ, לסילוק כל סכום עד בע רעננה מי"(, אנו ערבים בזה כלפי החייבלבקשת _______________ )להלן "
 מתאריךלצרכן  המחיריםדד למ יוצמד(, אשר חדשים שקלים אלף שלושים: במילים) ₪  00030,לסכום של 

דיגומים  שירותיבנושא , 001/2020, בקשר עם מכרז מספר החייב____________ ואשר תדרשו מאת 
 מיום _______________. ,ובדיקות מעבדה

 

( ימים מדרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים שבעה) 7אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
עון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, לנמק את דרישתכם ומבלי לט

 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

"ל, יכול שתהיה לשיעורין והתשלום הנערבות ה סכוםלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום 
תב ערבות זה לא יעלה על סכום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כ

 הערבות.

 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____________ועד בכלל. לאחר מועד זה תהא ערבות זו בטלה 
 ומבוטלת.

 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ____________________________.

 

 ________.שכתובתו: ____________________________________________

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

 

 

 חתימה: ___________________ תאריך: ___________________
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 1952 -חוק עבודת הנוער, התשי"ג מ הוראות  - להסכם( 4')גנספח 
 

 העבדה מסכנת .33
 -המעביד נער באחד מאלה

, או בניגוד להוראות היתר שניתן 4א או  2,2בניגוד להוראות סעיפים  (1)
 כוחן.מ

, כי 5במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף  (2)
 עבודה של נער בו עלולה לסכנו.

בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה  (3)
 .6אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם להוראות סעיף 

 לו.אין להעבידו בה בגי 7בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  (4)
 .14בניגוד להוראות סעיף  (5)

 1977 -( לחוק העונשין, התשל"ז 2)א( ) 61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -דינו  
 חוק העונשין(. -)להלן 

 . העבדה אסורה  אחרת א.33
 -המעביר נער באחר מאלה

א, שענינן בדיקות 11לפי סעיף או בניגוד להוראות היתר שניתן  12או  11בניגוד להוראות סעיפים  (1)
 רפואיות.

,שענינו 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף -24ו 22,  21,  20בניגוד להוראות סעיפים  (2)
 שעות עבודה ומנוחה.

, לרבות הוראות בענין 4א או 2,2בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  (3)
 ה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.קביעת מספר מרבי של שעות עבוד

 ( לחוק העונשין.2)א( ) 61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 
 פירושים .1

  -)א( בחוק זה 
 שנה. 16מי שעדיין לא מלאו לו  -"ילד" פירושו 

 שנה. 18שנה אך עדיין לא מלאו לו  16מי שמלאו לו  -"צעיר" פירושו 
 ילד או צעיר. -ו "נער" פירוש

 "הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או בהשגחתו.
 .-1954מפקח כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד -"מפקח עבודה" פירושו 

 קח עבודה אזורי.מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפ -"מפקח עבודה אזורי" פירושו 
 .28פנקס שהוצא על פי סעיף  -"פנקס עבודה" פירושו 

מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות או הצעת שירות, ברשות  -,רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו 
 הרבים, במקום ציבורי או מבית לבית.

  -ידו אם הנער עובד )ב( לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעב
ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה -בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח -( אצל הוריו 1)

 חקלאית במשק של ההורים.
 -( אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו, לענין זה "עבודה" 2)

 לרבות רוכלות.
דה בו אינה לסיפוק צרכיו לבד אף אם הינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה מקום ( בכל מקום שהעבו3)

 שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית.
)ג( לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצרכי פרסום, או בצילומים לצורכי 

, כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה 4רסום, כאמור בסעיף פ
 -הייתה חד פעמית, וזאת בין אם  ההעסקה הייתה בתמורה ובין שלא בתמורה; לענין זה "העסקת ילד" 

 לרבות שיתופו.
 גיל עבודה לילד .2

 שנה. 15)א( לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 
, לא יועבד אלא אם 1949 -שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט  15לאו לו )ב( ילד שמ

 נתקיים אחד מאלה:
 .1953 -( הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג 1)
 ()בוטלה(2)
 .1949 -)ב( לחוק לימוד חובה, תש"ט 5( ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 3)
החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת  ( מפקח מטעם משרד4)

 הלימוד המתאימה לגילו.
לחוק לימוד חובה,  5שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  14)ג( שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו 

 היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד. 1949 -תש"ט 
 )ד( )בוטל(.
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 עבודה בחופשת לימודים א.2

שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף  15שנה וטרם מלאו לו  14)א( ילד שמלאו לו 
, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאות ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה 2האמור בסעיף 

שמותר להעביד ילד כאמור; תקנות כאמור, או והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות 
 )ג(. 2מקצתן, יכול שיחולו גם על העבדת ילד לפי סעיף 

 , לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן )א(.1953 -)ב( הוראות חוק החניכות, תשי"ג 
 הופעות וצילומים.            4

שנים, בהופעה ציבורית,  15לו  )א(, אין להעביד ילד שטרם מלאו2)א( מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
 אומנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום.

, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, 2)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( וסעיף 
 א(.להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן )

 לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך הופעה.   -)ג( בסעיף זה, "הופעה"
 איסור עבודה במקומות מסויימים .5

שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל  ובין במיוחד, אם  15ילד, אף שמלאו לו 
סכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל טיב לדעתו עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה ל

 העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה אחרת.
 עבודות אסורות .6

שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות 
תפתחותם הגופנית, אף אם העבדתם עבודה שהעבודה בהם עלולה, לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בה

 אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.
 גיל מיוחד לעבודות מסוימות .7

שר העבודה רשאי לקבוע, בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, אם, 
ת, הרוחנית או לדעתו, עלולה העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכי

 המוסרית של הנער, אף אם העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.
 בדיקה רפואית יסודית .11

 )א( לא יועבד נער אלא אם כן נבדק רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו.
הרווחה קבע כי דרושה קביעה עבודה ששר העבודה ו -( בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמה" 1)ב( )

מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לענין 
 התאמתו הבריאותית לאותה עבודה.

( לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את 2)
 תן לו אישור רפואי על כך.התאמתו לעבודה כאמור ושנ

( יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה 2( אישור לפי פסקה )3)
מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן 

 לשם ניסיון; האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער.
 יקה רפואית חוזרתבד .  12

)א( נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר 
 בדיקה רפואית חוזרת(. -העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה )להלן 

זה, ירשום המוסד )ב( על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף 
הרפואי המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, 
ויביא אותם לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט 

 .1953 -חוק החניכות, התשי"ג , וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם ב1959 -
 )תיקון: תשנ"ח( . הודעה על תוצאות בדיקה רפואית13

 -, כי 12-)ב( ו11)א( העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 
 ( )בוטלה(1)
 ( הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד;2)
 ימסור המוסד -( העבודה בה מועבד הנער ברוכלות משפיעה לרעה על מצב בריאותו 3)

 הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.
 )ב( מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר

 בהודעה שנער אינו מתאים לעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו של הנער
 העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד. -וללשכת

 ה לאחר קבלת הודעהאיסור העבד .14
, יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת 13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 

ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה 
 ר.או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנע

 יום העבודה ושבוע העבודה .20
 )א( לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע.
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 5שעות עבודה ליום, לפי סעיף  8 -( על אף הוראות סעיף קטן )א(, במקום עבודה שמור בו לעבוד יותר מ1)א
ר עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד , יכול שיועבד צעי1951 -)א( לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 

 שעות עבודה. 40ששבוע העבודה לא יעלה על 
)ב( ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חד שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או 

 נוהג, לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה.
רשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הזמן שבו עומד הנער ל -)ג( "שעות עבודה" פירושו 

 .22הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף 
 שעות מנוחה השבועית. 21

 א( לא יועבד נער במנוחה השבועית.
את  -לגבי נער יהודי  -( המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול  1)ב( )

 .יום השבת
את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי  -( לגבי נער שאיננו יהודי 2)

 המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.
 הפסקות .22

שעה לפחות, ¾ )א( הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, 
ת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אח
 ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.

 )ב( ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.
)ג( בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא עם הייתה 

הפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעבידו נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או ל
 להישאר במקום העבודה; במקרה זה יחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

 איסור עבודת לילה. .24
 )א( נער לא יועבד ולא ירכול בלילה.

 12של פרק זמן  -, חל עליהם 1949 -)ב( בסעיף זה "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, התש"ט 
 10, אינו חל עליו, פרק זמן של 1949 -ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, התש"ט  8:00ובין  20:00שעות שבין 

 .6:00ובין  22:00שעות בין 
 )ב( רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, אם הוא עובד בבית ספר מקצועי. 1)ג( על אף האמור בסעיף 

 היתר עבודת לילה .25
 במקום שבו עובדים במשמרות. 23:00להתיר העבדת צעיר עד שעה  )א( שר העבודה רשאי

)א( לפקודת סדרי השלטון  9)ב( בתקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף 
, רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר במקום שבו עובדים במשמרת, גם אחרי 1948 -והמשפט, תש"ח 

 .23:00שעה 
שעה, את  -דה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת )ג( סבור שר העבו

 העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.
)ד( סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, העבדתו של נער 

שמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו , אם, לדעתו, הובטחו התנאים ל24:00שנים עד שעה  10שמלאו לו 
 המוסרית של הנער.

בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים  24:00)ה( שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 
בעבודה  5:00במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת. כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה 

 בודה.חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בע

 



 58 

 עבודה חוקי רשימת -' דנספח  
 

 השירותיםלבצע את  בכדימתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו,  הקבלן
זה וכן  'ד חנספבמסגרת  מלוא ההתחייבויות לפי הסכם זה, האמור בחוקי העבודה המפורטים וביצוע

הסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים לבין ה
או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על /ותוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוארכו 

 פי הסכמים אלה.

 

 .בהסכםסעיף זה הינו תנאי עיקרי 

 

ועסקים עובדי זכאי, בכל עת, לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מ האי המזמין
 .בקשר לכך אחריות כלשהי ווזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה ומבלי שתוטל עלי הקבלן

 

 1959 -חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

 

 1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

 

 1976 -חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 

 1950 -חוק חופשה שנתית, תשי"א 

 

 1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 

 1965 -וק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ו ח

 

 1953 -חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג 

 

 1951 -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"א 

 

 1958 -חוק הגנת השכר, תשי"ח 

 

 1963 -חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 

 

 1963 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשכ"ה 

 

 1987 -חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 

 2011 -"ב תשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת החוק



 

 תאגיד מי רעננה  בע"מ 

 מעבדה ובדיקות דיגומים לביצוע - 001/2020מכרז מספר 

 מפרט טכני  -()א( 1ג')מסמך 

 רקע 1

תאגיד מי רעננה בע"מ הינו תאגיד המים והביוב של העיר רעננה ומנהל את משק המים והביוב בתחום 

 .2009השיפוט של העיר מאז שנת 

המפיק קולחים ניהולו את מתחם הטיפול בשפכים מט"ש רעננה, תאגיד מי רעננה בע"מ מחזיק בבעלותו וב

 ."(איכות שלישונית"השקיה ללא מגבלות" )" -באיכות גבוהה המוגדרת כ

בנוסף, מטפל תאגיד מי רעננה בע"מ, מזה מספר שנים, בהסדרת הזרמת שפכי מפעלים המצויים בתחום 

וב הציבורית )המוחזקת ומנוהלת, כאמור, על השיפוט של העיר רעננה, באופן שלא ייגרם נזק למערכת הבי

ידי התאגיד עצמו(, לתהליכי הטיפול בשפכים ולניצול הקולחים, כמו גם, למטרת ניעת מטרדים ונזקים 

 .לציבור ו/או לסביבה

כללי תאגידי מים וביוב )שפכי  -בתחום ניטור ודיגום שפכים חדשות תקנות , פורסמו 2011במהלך שנת 

 .("7021תקנה " או "כללי ניטור שפכים" :)להלן 2011 -התשע"א  ,למערכת הביוב(מפעלים המוזרמים 

 .2014התקנות עברו תיקון במהלך שנת 

המוזרמים על  ,מסמיכות את תאגידי המים והביוב לבצע בדיקות ניטור שפכים( 7021)תקנה תקנות אלו 

 . הציבוריתידי מפעלים הנמצאים בתחומם למערכת הביוב 

תשלומים ניטור, דיגום והטלת ביצוע סדירות את מעמדם של התאגידים כגורם מוסמך לתקנות אלו מ

שפכים חריגים / אסורים. תחום זה טופל עד איתור על מפעלים בגין הנובעים מעלויות טיפול עודפות 

 הרשויות המקומיות.במסגרת על ידי מחלקות איכות הסביבה לכניסתן לתוקף של התקנות 

וכללים לטיהור  ןתקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחיבין היתר, להוראת מפנות, תקנות אלו 

)מניעת זיהום מים( )שימוש  תקנות המים"( ובנוסף לתקנות הקולחין)להלן: " 2010 - שפכים(, התש"ע

 ."(תקנות הבוצה)להלן: " 2004 - בבוצה וסילוקה(, התשס"ד

 מבחינה בין שני סוגים של שפכים: 7021תקנה 

 ( שפכים האסורים להזרמה למערכת הביוב.1)     

 .המים והביוב( אישור תאגידשנתקבל או ו/דיווח שניתן קודם לכן בלא )( שפכים חריגים 2)     

קבעה נוסחה לחישוב , וכן קבעה את סוגי המפעלים המחויבים בבדיקות שנתיות לפי ענפים 7021תקנה 

. נוסחה זו מחשבת את גובה הציבורית ם למערכת הביובאסוריאו /בגין הזרמת שפכים חריגים והתשלום 

כפונקציה של רמת הזיהום וחריגתו מערכים מותרים, עלויות הטיפול בביוב על ידי מכון טיהור התשלום 

 וכמות המים הנצרכת בתקופה שבה נדגם הזיהום.המקומי השפכים 



 

 ,והמשרד להגנת הסביבהת : מפרט טכני זה אינו בא במקום הנחיות ונהלים של משרד הבריאוהערה

. במפרט הובאו , וחובתו של הזוכה במכרז להתעדכן ביחס לשינויים כאמורהמתפרסמים מעת לעת

מחויב לביצוע הפעולות השונות הנדרשות על הזוכה . הנ"לדרישות הו םנהליההדגשים העיקריים מתוך 

 . כל הגורמים המוסמכיםפי התקנים, הנהלים והדרישות של 

 ותתקנות ודריש 2

לפעול ולבצע את  "(הקבלןהזוכה במכרז זה )להלן: "נדרש  ןעל פיהאשר  ,להלן התקנות והדרישות

להלן ואינו בא במקומן ו/או לגרוע שלהוסיף על התקנות  , כאמור,המטלות הנדרשות. מפרט זה מיועד

 מאמור בהן:

 , ו', ז'.1-חלקים ה -פקודת בריאות העם  2.1

 .1992 -התשנ"ב  ,טיהור שפכים(תקנות בריאות העם )קביעת תקנים ל 2.2

 .2010 -התש"ע  ,תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין( 2.3

 .1981 -התשמ"א  ,כללי בריאות העם )טיהור מי שופכין המיועדים להשקיה( 2.4

 .2003יוני  -כללים לשימוש חוזר בקולחים בעיר, בנופש ובתעשייה  2.5

 2018הנחיות ניטור שפכי תעשיה דצמבר  2.6

המחלקה למעבדות,   ופיקוח על מעבדות בדיקה בתחום מים ומזון, משרד הבריאות,נוהל להכרה  2.7

 .FD41004( 1נוהל מספר )

 :Standard Methods for Examination of Water and Waste Water, Publisherמדריך  2.8

American Public Health Association המהדורה המעודכנת ביותר. 

              ,USEPAומפורסמות באתר האינטרנט של  USEPAשיטות תקניות המאושרות ע"י  2.9

 או בכתובת אחרת שתחליף כתובת זו. www.epa.gov :בכתובת

 )ניתן לרכוש באמצעות מכון התקנים הישראלי(. ISOי ל ידשיטות תקניות המאושרות ע 2.10

 ישמרו אצל הדוגם(.יהוראות יצרן לשימוש, הפעלה ותחזוקה של מכשירי מדידה בשדה ) 2.11

 

 



 

 מונחים 3

 למונחים המפורטים להלן תינתן המשמעות שצוינה בצדם כמפורט להלן:

 - י משרד הבריאות בשיטה שנקבעהל ידמוכרת עהבדיקה של מים הנערכת במעבדה  -" בדיקה" 3.1

י משרד ל ידבכתב ע)בטרם הבדיקה( ואו בשיטות אחרות המאושרות  - ISOאו שיטת  EPAשיטת 

 הבריאות / המשרד להגנת הסביבה.

 נוצר כפסולת של תהליכי הטיפול בשפכים.ר שא ,חומר אורגני מוצק -" בוצה" 3.2

י רשות ל ידמאושר לדיגום עאשר הינו ברז תקני לנטילת דגימות מי שתייה ו -" ברז דיגום תקני" 3.3

 הבריאות.

 .ברז המותקן על מיכל איסוף שפכים או צינור המשמש ל נטילת דגימות -" ברז דיגום" 3.4

 יסוד, תכונה, תרכובת או מיקרואורגניזם. -" מדדאו "" פרמטר", "גורם" 3.5

 נוזלים שנדגמו מנקודת דיגום אחת לצורך בדיקות מעבדה. -" )מדגם( דגימה" 3.6

 נפח נוזלים שנלקח מדגימה. -" דוגמה" 3.7

 ,באתר הדיגום נוטל דגימת מים לשם עריכת בדיקות מעבדה ומבצע בדיקות  -" דוגם מוסמך" 3.8

והוסמך על ידי משרד הבריאות לביצוע דיגום על פי ההנחיות בהתאם לצורך, שעבר הכשרה 

 ".הכשרת דוגם מים ואחריות הדיגוםשבמסמך זה, פרק "

דיגום  -על פי הספר( sampling grab( כהגדרתו בתקנות הקולחין, קרי, דיגום רגעי -" דיגום חטף" 3.9

 .בודד הנאסף בנקודה מסוימת בפרק זמן קצר

 .ע ע"י איחוד של מספר דגימות חטף שנלקחו מאותו הזרםדיגום המתבצ -" דיגום מורכב" 3.10

לקיחת דגימה ממשקע בעזרת כלי ייעודי. כמות הדגימה נקבעת על פי דרישות  -" דיגום משקעים" 3.11

 תכנית הדיגום.

 או מי שהוסמך על ידו לביצוע הוראות אלו, כולן או מקצתן. ,המנהל הכללי של התאגיד -" המנהל" 3.12

 Standard Methodsהמהדורה האחרונה של הספר -נות הקולחין, קרי כהגדרתו בתק -  ”הספר“ 3.13

for the Examination of Water and Wastewater  בעריכת ובהוצאתAmerican public health 

Association, American Water Works Association, Water, Environment Federation    

ית ע"ש ד"ר זימן, במשרד הבריאות, ירושלים, באגף שעותק ממנו מצוי בספריה לרפואה ציבור

שפכי תעשייה במשרד להגנת הסביבה בתל אביב, באגף מים ונחלים במשרד להגנת הסביבה, 

 ;ירושלים, וזמין לעיון הציבור בשעות העבודה

 זרם שפכים הכולל ערבוב שפכי תעשייה ושפכים סניטריים. – זרם שפכים כללי"" 3.14

, קרי זרם המאחד את כל שפכי -כהגדרתו בכללי שפכי מפעלים  - "זרם תעשייתי אחוד" 3.15

התעשייה במפעל לרבות מערכות לריכוך מים, נקז דודי קיטור, נקז מגדלי קירור, רכז מסננים, 

 םרכז מתהליך לייצור מים נטולי יונים (אוסמוזה הפוכה) ושפכים שעברו טיפול מקדי

משרד י ל ידמר חיטוי אחר שאושר לשימוש עריכוז כלור פעיל או חו -" חומר חיטוי שאריתי" 3.16

  הבריאות ובהתאם לסוג המים.

טופס המלווה את הדגימה ומתעד את נטילתה,  -"טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת"  3.17

אחסונה והעברתה, הממולא וחתום על ידי נוטל הדגימה ועל ידי כל מי שהדגימה מצויה  ,שימורה



 

שפכי תעשייה דצמבר בהנחיות ניטור  1בנספח  םהמנויית  טופס הנטילה יכיל  את השדו ;ברשותו

 .1ובנספח  2018

, קרי טיפול בשפכי תעשייה בשטח המפעל או -כהגדרתו בכללי שפכי מפעלים  -"טיפול מקדים"  3.18

 .מחוצה לו ובטרם כניסתם למערכת הביוב לשם הורדת ריכוז המזהמים בשפכים

י עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית או ועד , קר-כהגדרתו בתקנות הקולחין  -יצרן שפכים  3.19

לחוק תאגידי מים  2מקומי הנמצא בתחומה, איגוד ערים, אגודת מים או חברה כהגדרתה בסעיף 

לפי העניין, ומי שמרחיק שפכים שלא באמצעות מערכת הביוב של רשות -,  2111וביוב, התשס"א 

 מקומית

דגימה מנקודת הדיגום לשם העברתה למכל  כלי עזר המשמש לאיסוף -"כלי נטילת דגימה"  3.20

 דיגום

כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(,  -"כללי שפכי מפעלים"  3.21

 2114 -תשע"ד

 כלי קיבול המשמש לאחסון דגימה הנשלחת למעבדה  -"מכל דיגום"  3.22

מים  של מים(:, )איכותם התברואית 1940כהגדרתם בפקודת בריאות העם,  -" מי שתייה" 3.23

מים המיועדים להיכנס להרכב המזון או הבאים  -המיועדים לשתייה ולבישול מזון, ובתעשיית מזון 

 במגע, או העלולים לבוא במגע, עם חומר מהחומרים שמהם מורכב המזון.

מטר, בקצהו כוס המהווה את כלי  3 -מוט טלסקופי הנשלף עד לאורך כ -" מכשיר דיגום ידני" 3.24

 וי של זווית כיוון כלי הדיגום ביחס למוט מאפשר נטילת דגימה בכיוון אנכי או אופקי.הדיגום. שינ

מעומקים שונים.   מכשיר דיגום מים המופעל ידנית ומאפשר דיגום נוזלים  -" מכשיר דיגום עומק" 3.25

בכלי הדיגום יש פתחים המאפשרים דיגום בעומק הרצוי במים. העומק יכול להיקבע בעזרת חבל 

 מכשיר הדיגום ועליו שנתות.המחובר ל

 מעבדה שהסמיך משרד הבריאות לביצוע הבדיקות, כולן או מקצתן. -" מעבדה מוכרת" 3.26

-מעבדה כמשמעותה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות התשנ"ז -"מעבדה מוסמכת"  3.27

 .שהוסמכה לבצע את בדיקות האנליזה 1992

קרי כל מערכות הביוב  -, 2111-שס"אכהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב, הת -"מערכת ביוב"  3.28

ובכלל זה ביב מאסף וביוב ראשי על כל מיתקניהם, תחנות שאיבה וקווי סניקה על כל  ,הציבורי

מיתקנים לטיהור שפכים, מיתקנים לטיפול בבוצה, וכן מיתקנים לסילוק שפכים  ,מיתקניהם

 מטוהרים

מקום שבו מעבדים או -קרי   2001-כהגדרתו בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א  -"מפעל"  3.29

 ;מייצרים מוצרים, או נותנים שירותים, ושממנו מוזרמים שפכי תעשייה

לחוק המים, למעט שפכים  2מקור מים כמשמעותו לפי סעיף  -" מקור מים או מקור מי שתייה" 3.30

 וקולחים, ולרבות מי ים המיועדים להתפלה.

 (,יהום מים( )מתכות ומזהמים אחריםכהגדרתו בתקנות המים )מניעת ז - ”מתקן קדם טיפול“ 3.31

 ,, קרי מיתקן, על מרכיביו השונים, שבו מטופלים שפכי מפעל לפני סילוקם ממנו2000התשס"א  

 כולל מיתקן לטיפול בבוצה

 הנקודה ממנה נלקחת דגימה שנקבעה בהתאם להוראות הרלוונטיות -"נקודת דיגום"  3.32



 

עות מערכת אספקת מים לספק אחר או כל המספק מי שתייה באמצ -" ספק מים" או "ספק" 3.33

 -תשי"ט              לחוק המים,  23לצרכן מים, לרבות רשות מקומית, בעל רישיון הפקה לפי סעיף 

 או מתחזק מערכת מים.ו/או תאגיד המפעיל "( חוק המים)להלן: " 1959

 עסק שצוין בתוספת לצו רישוי עסקים. -" עסק" 3.34

עברו טיפול )כגון טיפול ראשוני או מתקדם יותר( שהשפיע על שפכים ש -" קולחיןאו "" קולחים" 3.35

 איכותם.

, מקומית מועצה , אזורית מועצה  -כהגדרתה בתקנות הקולחין, קרי עירייה  - ”רשות מקומית“ 3.36

 .או ועד בתחומה הנמצא מקומי , ערים איגוד

 USEPA , ומפורסמת באתר האינטרנט שלUSEPAי ל ידשיטה תקנית שאושרה ע -" EPAשיטת " 3.37

 או בכתובת אחרת שתחליף כתובת זו., www.epa.gov :בכתובת

 .ISOי ל ידשיטה תקנית שאושרה ופורסמה ע -" ISOשיטת " 3.38

ומוצקים     פסולת המורחקת בהזרמה או פסולת נוזלית, לרבות מוצקים בתרחיף  -" שפכים" 3.39

 מומסים, ולמעט מי ניקוז מבריכות המשמשות לגידול דגים.

קרי שפכים -,  2001כהגדרתם בחוק תאגידי המים והביוב, התשס"א  - ”יםשפכים סניטרי“ 3.40

לפי טיבם וכמותם לא  –שמקורם בשירותים סניטריים או במטבח, ובלבד שאם מקורם במטבח 

 נדרש לגביהם טיפול מקדים לפני כניסתם למערכת הביוב

ת ומזהמים מתכו( )מניעת זיהום מים(כהגדרת "שפכים" בתקנות המים  - ”שפכי תעשיה“ 3.41

 קרי פסולת נוזלית המיועדת לסילוק ממפעל, למעט שפכים סניטריים,  2000-( התשס"א אחרים

 תאגיד מי רעננה בע"מ. -" המזמין" או "התאגיד" 3.42

 

 תכנית דיגום שנתית במט"ש 4

מצ"ב תוכנית לביצוע בדיקות המעבדה של מתחם הטיהור ברעננה. יצוין כי במהלך תקופת ההתקשרות 

 לעת שינויים בתוכנית הניטור, השינויים יעשו בתאום מראש עם נציג המעבדה.  ייתכנו מעת

 

 שנתי מס' דגימות פרמטרים לבדיקה תדירות

 בשבוע 2

 קולחים אחרי מאגר:

TSS  105ºC , BODכללי, CBOD5 ,COD ,קולי צואתי ,

 כלור נותר.

104 

 בשבוע 1
 :שפכים

TSS  105ºC , BOD5כללי,COD  ,לקיילד חנקןכללי (TKN.) 
52 



 

 קולחים אחרי מאגר:

(,TKN) חנקן קיילדל, N-כ חנקן אמוניקאלי, חנקן כללי

 .Na נתרן, כלוריד, N -כ ניטראט,N -כ ניטריט 

 

 בוצה לפני ייצוב

 חומר יבש, חומר נדיף, אפר.

 

 בוצה אחרי ייצוב )לאחר סיום טיפול(

 חומר יבש, חומר נדיף, אפר.

 בשבועיים 1

 :שפכים

 ,שמנים ושמנים, FTIR-ב שמן מינרלי, N-כ אליחנקן אמוניק

 קולחים אחרי מאגר:

 .B-, בורון כP -זרחן כללי כ 

26 

 בחודש 1

 :שפכים

TSS (105ºC) CBOD5 , BOD  ,בתסניןCOD  בתסנין, זרחן

, סולפיד בתסנין, ציאניד, MBASכללי, דטרגנטים אניוניים

 . TSS (550 ºC), נתרן

 קולחים אחרי מאגר:

 .FTIR-י בשמן מינרל

 בוצה אחרי ייצוב )לאחר סיום טיפול(

, K, אשלגן P-, זרחן כללי כN -חנקן כללי,חנקן אמוניקאלי כ

, אבץ Pb, עופרת Ni, ניקל Cu, נחושת Cd, קדמיום Asארסן 

Zn  כספית ,Hg כרום ,Cr סלניום ,Se ברזל ,Feמנגן,Mn  ,

,קובלט Be, בריליום V,ונדיום Mo,מוליבדן Alאלומיניום 

Co ליתיום ,Li כסף ,Ag סטרונציום ,Sr טיטניום ,Ti סידן ,

Ca מגנזיום ,Mg בריום ,Ba נתרן ,Na בורון ,Bים , קוליפורמ

 דגימות(. 7צואתיים )ממוצע של 

12 



 

פעם בשלושה 

 חודשים

 :שפכים

 קשיות, B בורון, Na נתרן, כלוריד, TDS, סולפטים ,פנולים

, Cd קדמיום ,As ארסן, CaCO3-כ אלקליניות, CaCO3-כ

 כרום, Hg כספית, Zn אבץ, Pb עופרת, Ni ניקל, Cu נחושת

Cr ,סלניום Se ,ברזל Fe ,מנגן Mn ,אלומיניום Al ,מוליבדן 

Mo ,ונדיום V ,בריליום Be ,קובלט Co ,ליתיום Li ,כסף Ag ,

, K אשלגן, Mg מגנזיום, Ca סידן, ti טיטניום, Sr סטרונציום

 .Ba בריום

4 

פעם בשלושה 

 דשיםחו

 קולחים אחרי מאגר:

TOC, דטרגנטים אניוניים MBAS ,ציאניד, פלואוריד ,

SAR ארסן  As ,קדמיום Cd,נחושת Cu ,ניקל Ni  ,עופרת 

Pb,אבץ   Zn ,כספית  Hg ,כרום  Cr ,סלניום Se ,ברזל   Fe ,

  בריליום,V ונאדיום, Mo  מוליבדן, Al אלומיניום, Mn  מנגן

Be ,קובלט Co ,ליתיום  Li ,כסף Ag ,סטרונציום Sr , ,

 Ba  בריום,K אשלגן, Mg מגנזיום, Ca  סידן, Ti  טיטניום

 

פעם בשלושה 

 חודשים

 קולחים אימות השקייה:

בתסנין,  TSs ,BOD(, חמצן מומס, עכירות, PHהגבה )

COD  ,בתסניןCOD חנקן כללי, חנקן אמוניקאלי כ ,– N  ,

, זרחן N –ט כ , ניטראN –(, ניטריט כ TKNחנקן קיילדל )

 –, קולי צואתי, כלור נותר )חטף(, שמן מינרלי ב N –כללי כ 

FTIR דטרגנט אניוני ,MBAS פלואוריד, ציאניד, מוליכות ,

, ארסן B, בורון Na)חישוב(, כלוריד, נתרן  SARחשמלית, 

As קדמיום ,Cd נחושת ,Cu ניקל ,Ni עופרת ,Pb אבץ ,Zn ,

, Mn, מנגן Feברזל , Si, סלניום Cr, כרום Hgכספית 

, Be  ,Co, בריליום V, ונדיום No, מוליבדן Alאלומיניום 

, Ca, סידן Ti, טיטניום Sr, סטרונציום Ag, כסף Liליתיום 

 , Ba, בריום K, אשלגן Mgמגנזיום 

4 

 

 

 

 

 



 

 

 סוגי המפעלים והדגימות 5

נוספות, להוסיף בדיקות , נדרש לערוך לכל סוג מפעל, סט של בדיקות. התאגיד רשאי 7021על פי תקנה 

 סוגים נוספים של מזהמים:המחייב בחינת וישנו חשש במקרה 

כמות  מגזר / סוג מפעל

דיגומים 

שנתית 

 נדרשת

 סוגי הבדיקות

, שמן מינרלי, סריקת מתכות כבדות pH 4 מוסכים )מכונאות רכב( 

COD, VSS ,TSS  :לתחנות שטיפה בלבד

 דטרגנטים

 אולמות אירועים, מסעדות,

 ניוניםק

, כלוריד, COD, pH TSS , שמנים ושומנים, 4

 נתרן 

, כלוריד, COD ,pH,  TSSשמנים ושומנים,  4 מפעלי מזון ומשקאות

(, זרחן כללי, TKNנתרן, חנקן קיילדל )

 )ביקבים( מומס סולפיד

 ,VSS,COD ,pH,  TSS שמנים ושומנים,  4 מזון -מפעל תעשייתי 

BODכלוריד, נתרן, חנקן קייל ,( דלTKN ,)

 זרחן כללי, סריקת מתכות כבדות

נחירה,  משחטות, בתי מטבחיים, בתי

 עיבוד דגים

 

, COD, BOD, pH,  TSSשמנים ושומנים,  4

(, זרחן כללי, כלוריד, TKNחנקן קיילדל )

 , מוליכות חשמליתמומס נתרן, סולפיד

 טקסטיל כולל הלבנה או צביעה 

 

ומסים כלוריד, כלל פחמימנים הלוגניים מ 6

(COD ,(DOX,BOD ,  סריקת מתכות

 pH,  VSS, מומס  כבדות, סולפאט, סולפיד

,TSSדטרגנטים אניוניים, 

 טקסטיל בלא הלבנה או צביעה 

 

4 COD ,VSS,  ,סריקת מתכות כבדות, כלוריד

pH, TSSדטרגנטים אניוניים , 



 

כמות  מגזר / סוג מפעל

דיגומים 

שנתית 

 נדרשת

 סוגי הבדיקות

 מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח

 

 ,TSS, VSS, CODסריקת מתכות כבדות,  6

  , , Phשמן מינרלי )אם קיים עיבוד שבבי( 

ו   VOCסריקה דו שנתית כמותית של 

SVOC כלל מומס כלוריד, סולפאט, סולפיד ,

(, DOXפחמימנים הלוגנים מומסים )

 ציאנידים

 , COD ,שמן מינרלי ,pH ,נוכחות חומרי נפץ 4 מפעלים ביטחוניים 

BOD, TSS, כלוריד, סריקת מתכות כבדות, 

ו  VOCיקה דו שנתית כמותית של סר

SVOC  כלל פחמימנים הלוגנים מומסים 

(DOX)ציאנידים 

 ,ד מומססולפי ,COD בורון,כלוריד, נתרן,  4 מכבסות 

pH,  ,דטרגנטים אניונייםTSS,  VSS  ,

במכבסות ניקוי יבש גם: סריקה חד שנתית 

 VOCכמותית של 

  pH, COD ,שמן מינרלי 4 תחנות תדלוק

חנקן כללי, חנקן  ,pH ,כלוריד, נתרן, COD 4 לול  חזיריה או רפת או

 , בורוןזרחן כללי ,(TKN) קיילדל

, מומס סריקת מתכות כבדות, סולפיד 4 מפעלי עיבוד עורות

 COD ,VSS, TSS, pH ,ד, סולפאט, כלורי

 4אשפה  תחנות מעבר לפסולת

חומרים 

 6מסוכנים 

 ותשמנים ושומנים, סריקת מתכשמן מינרלי, 

 ,VSS,  COD, BOD,  TSS, כלוריד,כבדות

pH, חנקן קיילדל , (TKN) זרחן כללי,  

 סולפיד מומס

 ,COD, VSS TSS ,סריקת מתכות כבדות 4 בתי דפוס

Phכלורידים , 

מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל: 

פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, דבקים 

וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי 

צריכת מים 

קטנה מ 

5,000 

COD, BOD  ,שמן ,סריקת מתכות כבדות

כלוריד, פחמימנים  ,TSS, pH,  VSS ,מינרלי

 (TKN) חנקן קיילדל DOX הלוגנים מומסים



 

כמות  מגזר / סוג מפעל

דיגומים 

שנתית 

 נדרשת

 סוגי הבדיקות

 6-לשנה ה, פלסטיק, הדברה, פטרוכימי

צריכת מים 

גדולה מ 

מטר  5,000

מעוקב 

 12 -לשנה 

 בדיקת חומרי הדברה לפי הענייןזרחן כללי, 

ריכת מים צ קוסמטיקה ותמרוקים

קטנה מ 

1,000 

 4-לשנה

צריכת מים 

גדולה מ 

מטר  1,000

מעוקב 

 6 -לשנה 

BOD COD,  ,שמן מינרליTSS, pH,  VSS ,

 DOXכלוריד, פחמימנים הלוגנים מומסים 

 CURUI( זרחן כללי, TKNחנקן קיילדל )

כלוריד  ,COD, BOD ,סריקת מתכות כבדות 4 בתי חולים

 ,, Ph VSS דטרגנטים, בורון 

 ,COD, BOD, pH TSS, ,שמנים ושומנים 4 בתי מלון

 כלוריד, נתרן, בורון, דטרגנטים 

  

ת השלישית לכללי ניטור שפכים תשונה, מעת לעת, על ידי מועצת הרשות התוספו: היה הערה

הממשלתית למים ולביוב, יהיה מחויב הקבלן לפעול בהתאם להוראות המעודכנות הנ"ל, וזאת אף אם 

 .ריכת כמות גדולה יותר דיגומים ו/או בחינת סוגי נוספים של פרמטריםהדבר יחייב ע



 

 שיטת הדיגום 6

 דיגום באמצעות דוגם מוסמך 6.1

תוך הקפדה על נהלי  נטילת דגימת שפכים לשם עריכת בדיקות תתבצע על ידי דוגם מוסמך. 6.1.1

וד יש להקפיד על שימוש בצי(. 2018הבטיחות ובהתאם להנחיות )ניטור שפכי תעשיה  דצמבר 

 . מתאים ונקי וכיול מכשירי בדיקות השדה

להשתתף בהשתלמות  ,הבריאותהמוסמכות, לרבות משרד רשויות כל הי ל ידעל הדוגם שהוסמך ע 6.1.2

 פעם בחמש שנים לפחות.בתדירות של תקופתית, 

בנוסף, על הדוגם להשתתף בימי ריענון, הדרכה תקופתיים, בחינות תקופתיות ולהתעדכן בנהלי  6.1.3

)יש לצרף למכרז העתק של תעודות דיגום וכן לבצע דיגומים בצורה רציפה. ים מתאימעבודה 

 והסמכות והדרכות שהדוגמים עברו (

בעל הכשרה לביצוע דיגום מים לבדיקות וכן על הדוגם להיות בעל תעודת "דוגם מי קולחים"  6.1.4

 מיקרוביולוגיות וכימיות במי שפכים וקולחים.

 כים בלבד, שעברו את כל ההכשרות הנדרשות.באחריות הקבלן להעסיק דוגמים מוסמ 6.1.5

האחריות והפיקוח על עבודת הדוגם וביצוע הדיגום, כולל אחסון, שינוע, תקינות וכיול המכשירים  6.1.6

, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין להורות לקבלן ו/או לדוגם על ביצוע והציוד, חלה על הקבלן

 .מפרט טכני זה( ו/או להוראות הדיןפעולות כלשהן בהתאמה להוראות מכרז זה )כולל 

 

 בטיחות הדוגמים והלבורנטים 6.2

לרבות  ,הדוגמים והלבורנטים ינקטו בכל הפעולות הרפואיות על מנת להימנע מהידבקות במחלות 6.2.1

 חיסונם על פי הנחיות משרד הבריאות. 

ועזרי  על פי הצורך, יש להצטייד בלבוש מגן כגון: סרבל, מגפיים חסינים, כפפות ,בעת הדיגום 6.2.2

עם החוץ ונמצא  נשימה. אין להיכנס למתקן טיהור סגור ללא נוכחות אדם נוסף שלו אמצעי קשר 

 בקשר תמידי עם הדוגם.

 במהלך הדיגום אסור לאכול, לשתות או לעשן. -יש להקפיד על תנאי היגיינה  6.2.3

 בתום הדיגום יש להקפיד על רחצת הידיים והחלפת הבגדים החיצוניים 6.2.4

 

 ציוד ומכשירים 6.3

 בקבוקי דיגום 6.3.1

 יקבע על פי מטרת הדיגום.יסוג בקבוקי הדיגום             

מ"ל לפחות,  350דיגום לצורך ביצוע בדיקות מיקרוביאליות יתבצע בבקבוקי דיגום בנפח של 

סטריליים, שקופים, מזכוכית או מפלסטיק, ויכילו נתרן תיוסולפט בריכוז סופי המתאים לריכוז 

ים. בקבוקי הדיגום יסופקו על ידי הקבלן המבצע את הבדיקות בלבד הכלור המצוי במים הנבדק

 ויהיו בתוקף.



 

בטמפרטורת החדר  שמירה נאותה של בקבוקי הדיגום לפני הדיגום: יש לאחסן את הבקבוקים 

במקום נקי ומוצל, הרחק ממקום אש, חום או שמש. יש לשמור את הבקבוקים ללא טלטול, 

 עומדים ניצבים במצב יציב.

לפתוח את בקבוקי הדיגום אלא בזמן הדיגום בלבד, אין להשתמש בבקבוק שנפתח לפני מועד  אין

 הדיגום.

 תא קירור 6.3.2

. לא יאושר שימוש בצידנית 2°c-10°cיש להצטייד בתא קירור חשמלי המקרר לטמפרטורה שבין 

משרד את ממתאימות אלא במקרים חריגים הדורשים אישור מקדים בכתב וקבלת הנחיות 

 ות.הבריא

                  יש לשמור את תא הקירור תקין, נקי ומחוטא ולהשתמש בו להעברת דוגמאות מאותו 

 סוג בלבד. למשל, מי קולחים לאחר טיפול שלישוני.

במקרה של דיגום שפכים בטמפרטורות שונות, יש להצטייד בתאי קירור נפרדים לנוזלים 

 (.40°cבטמפרטורות שונות )עד ומעל 

ידי שטיפה במים, ניקוי בעזרת דטרגנט  יטוי תא הקירור: יש לנקות את תא הקירור עלניקוי וח

-ושוב שטיפה במים. לאחר מכן יחוטא תא הקירור בעזרת תמיסת נתרן היפוכלוריט בריכוז של כ

מג"ל(. יש להעביר את התמיסה על דפנות תא הקירור, לשפוך את שארית התמיסה,  100) 0.01%

 יש להחליף את תא הקירור כאשר מתבלה. את תא הקירור. לשטוף במים ולייבש

 

 ערכות ומכשירי מדידה לבדיקות שדה 6.4

יש להצטייד  י הדוגם באתר הדיגום.ל ידערכות ומכשירים אלה משמשים לביצוע בדיקות שפכים ע 6.4.1

 לביצוע הדיגום על פי סוג הדיגום. יםבערכות ובמכשירים הנדרש

מוליכות וכד'(, יש לבצען בנקודת הדיגום בסמיכות  באם נדרשות בדיקות שדה )חמצן מומס, 6.4.2

 .זמנים לנטילת הדגימה

ערכת על פי הוראות היצרן של  ערכות ומכשירי המדידה חייבים בכיול ובאימות תקופתיים 6.4.3

 .המדידה.

 במקום קריר ויבש ובהתאם להוראות היצרן.הערכות ומכשירי המדידה יש להחזיק את  6.4.4

 .השדה בטופס דיגום. לתעד את כל תוצאות המדידותיש  6.4.5

 יש לוודא כי החומרים והסטנדרטים לשימוש בערכות יהיו בתוקף. 6.4.6

 ביום הדיגום, יש לקחת את כמות החומרים הנדרשת לצורך הבדיקות של אותו יום בלבד. 6.4.7

לפחות. נדרש  1°c, ברגישות של 0°c-80°cלמדידת טמפרטורת המים בטווח  -מדי טמפרטורה  6.4.8

, 0°c-30°cיקת הטמפרטורה בתא הקירור שיתאים למדידה בטווח להצטייד במד טמפרטורה לבד

 לפחות. 1°cברגישות של 

 



 

)כפי  0.1מג"ל, בדיוק של  5-0ערכה דיגיטלית שתתאים למדידת כלור בטווח שבין  -מד כלור  6.4.9

יש                 והחיטוי נעשה בחומר חיטוי שונה )שווה ערך( במקרה מג"ל(.  1שנמדד בריכוז 

 בערכה מתאימה.להצטייד 

 -2130או  EPA 180.1ערכה דיגיטאלית שתתאים לדרישות המופיעות בשיטות  -מד עכירות  6.4.10

(Standard Method (SM 0.1, עם מספר תחומי מדידה, ודיוק של NTU  כפי שנמדד  במים(

 (.NTU 1 -בעכירות מתחת ל

 יחידה לפחות. 0.1דיגיטלי שיתאים למדידת הגבה ברגישות של  -מד הגבה  6.4.11

יש להשתמש במכשיר אשר תחום הקריאה שלו  - Dissolved Oxygen (D.Oמד חמצן מומס, ) 6.4.12

 ±. mg/L DO 0.2   או 5%ובדיוק של  mg/L DO 0.1, תחום מינימלי לקריאה mg/L 20-1הוא 

מכשיר המדידה יהיה בעל מקזז להבדלי טמפרטורות וכן מקזז להבדלים במליחות המים  6.4.13

  ים(. -ובמי במי ברז DO)לדוגמא: מדידת 

ניתן להשתמש במכשיר דיגיטלי, בעל גשש הניתן לכיול בעזרת החמצן האטמוספרי )באוויר החדר,  6.4.14

עם התאמה וקיזוז ללחץ הברומטרי באתר הנבדק( או גשש המכויל בחמצן מומס )בבקבוק 

BOD.) 

 בבקבוק, דרוש מערבל מים הצמוד לאלקטרודה. DOכאשר מודדים  6.4.15

עבור בדיקת כיול תקופתית במעבדה מוכרת בהשוואה לשיטת וינקלר מד חמצן אלקטרוני חייב ל 6.4.16

 )טיטרציה יודומטרית קלסית(.

יש להשתמש במד מוליכות חשמלית בעל אלקטרודה משולבת   עם גשש  -מד מוליכות חשמלית  6.4.17

לטמפרטורה )רגש לקיזוז אוטומטי של השפעת הטמפרטורה( ואפשרות לקריאה ישירה )ביחידות 

( ריכוזי מליחות mS /cm( ריכוזים נמוכים וביחידות של מיליסימנס   )µS/cm) של מיקרוסימנס

 3%ואילו µS/cm 100  -במוליכות השווה או גבוהה     מ 5%גבוהים(. דיוק המכשיר יהיה: 

 .µS/cm 100 -במוליכות הנמוכה מ

 לכתיבה על הבקבוק שאינו נמחק במים. -עט או טוש  6.4.18

חד ערכי המתאימות ליום הדיגום המתאימות לבקבוקי -דמדבקות ברקוד או בעלות זיהוי ח 6.4.19

 הדגימה.

 המתאים לדיגום המיועד. -טופס דיגום  6.4.20

 למכשירי הדיגום והבדיקה. -סוללה טעונה חלופית  6.4.21

 לפינוי פסולת וכלי דיגום חד פעמיים שהזדהמו. -שקית ביוהאזרד  6.4.22

 לניגוב וניקוי מכשירי המדידה ולפי הצורך. -גליל נייר  6.4.23

 

 , בבדיקות השדה.מהודלניגוב מבחנות, מכשירי המדידה, אלקטרודות וכ -וב עדין נייר ניג 6.4.24

 .מבער 6.4.25

 הצורך(. קרהבמ - פיפטות פסטר )פיפטור וטיפים -פעמיות -פיפטות חד 6.4.26

 כמפורט להלן., משקפי מגן, חלוק, כפפות חד פעמיות או חומר חיטוי -ציוד מגן אישי לפי הצורך  6.4.27

 



 

 חומרים 6.5

רושים על פי תכנית הדיגום. על החומרים הכימיים להיות בדרגת איכות יש להצטייד בחומרים הד

 אנליטית.

מג"ל(. תמיסת החיטוי  100) 0.01%-תמיסת נתרן היפוכלוריט בריכוז של כ -תמיסת חיטוי  6.5.1

תא הקירור. יש  משמשת לחיטוי ברזי הדיגום במקרים בהם לא ניתן להשתמש במבער ולחיטוי 

י ל ידלצורך חיטוי הברז ע    ום ולשמור אותה בבקבוק סגור ונקי. להכין את התמיסה ביום הדיג

 ס"מ לפחות )למשל, כוס(.  5השרייתו בתמיסת החיטוי, יש להצטייד במיכל בעל פתח בקוטר 

-2°cאבקות ותמיסות הדרושות לצרכי הבדיקות בשטח יוחזקו בתנאי קירור בטמפרטורה של  6.5.2

10°c ום הדיגום תילקח הכמות הנדרשת של אבקות ותמיסות או בהתאם להוראות היצרן. בי

תמיסה לבדיקת מוליכות   לצורך הבדיקות באותו יום ותישמר בקירור. )בופרים לבדיקת הגבה,

1412 µMho/cm.)סטנדרטים למד עכירות , 

 תמיסת חיטוי לניקוי ידיים או סבון ומים. 6.5.3

 כת זיקוק.מים שעברו טיפול במערכת טיהור מים או מער -מים מטוהרים  6.5.4

6.5.5 3HNO  )חומצה חנקתית(. 

6.5.6 4SO2H )חומצה גופרתית(. 

 .תמיסת מנגן סולפט 6.5.7

 .אזיד אלקאלי-תמיסת יודיד 6.5.8

 .( לבדיקת סולפידZinc Acetateתמיסת אצטט אבץ ) 6.5.9

 .NaOHתמיסת  6.5.10

 

 מהלך הדיגום 6.6

 , להלן מפורט מהלך הדיגום על פי הסוגים השונים.הנוזלמטרת הדיגום קובעת את אופי דיגום 

 מאפשרת מספר סוגים של דיגומים זאת בהתאם להתכנות הזרמת השפכים: התקנה

דיגום חד פעמי של השפכים בצורה אקראית במועד שבו החליט התאגיד בשיתוף עם  -דיגום חטף  .א

שעות מדרישה טלפונית או בכתב  24לבצע דיגום חטף בתוך לקבלן . התאגיד רשאי להורות הקבלן

 על ידי המנהל.

משוחת              צבת מכשיר דיגום אוטומטי בעל יחידת שאיבה ואיסוף שפכים ה -דיגום מורכב  .ב

ומועד הדיגום                       ביוב, מיכל איסוף של הדגימות השונות, לרבות אמצעי זיהוי הדגימה 

. המכשיר נדרש לפעולה רציפה לפי הקבלןושמירתם בתנאי קירור נאותים עד לאיסוף על ידי 

מספר ותדירות הדגימות.   ויקבעיוהתאגיד בו הקבלן יגום שתיקבע במשותף על ידי תוכנית ד

 וולטאי.-פוטו  חיצוני או ממקור מתח  220Vהמכשיר יופעל ממקור מתח 

הצבת מכשיר דיגום אוטומטי בעל יחידת שאיבה ואיסוף שפכים  -דיגום מורכב לפי ספיקות  .ג

לרבות אמצעי זיהוי הדגימה ומועד הדיגום  משוחת ביוב, מיכל איסוף של הדגימות השונות,



 

. המכשיר נדרש לפעולה רציפה, לדיגום הקבלןושמירתם בתנאי קירור נאותים עד לאיסוף על ידי 

והתאגיד. המכשיר הקבלן על פי זיהוי ספיקה בשוחת הביוב. רמת הספיקה תיקבע במשותף על ידי 

טאי. נוסף להצבת מכשיר דיגום וול-חיצוני או ממקור מתח פוטו 220Vיופעל ממקור מתח 

מדיד אולטרסוני בשוחת הביוב לחישוב ספיקה באמצעות  יידרש להתקין  הקבלןאוטומטי, 

 מדידת גובה ולחברו לבקר במכשיר הדיגום.

רוב הדגימות יהיו דגימות חטף אך ייתכנו מקרים בהם יידרש דיגום מורכב והצבת דוגם אוטומטי בחצרות 

 ת ביוב.שוחהמפעל ו/או בסמוך ל

 הנחיות כלליות לדוגם לצורך ביצוע הדיגום: 6.6.1

 .יש ללמוד את תכנית הדיגום והתנאים באתר הדיגום לפני ביצוע הדיגום 

 המזמיןי ל ידיש לבצע את הדיגום על פי תכנית דיגום שתסופק ע. 

 .יש לוודא מיקום נקודת הדיגום והתאמתה לנקבע בתכנית הדיגום 

 ווה ולוודא תקינותו )כולל כיול מתאים( לפני הדיגום.יש להכיר את המכשור והציוד הנל 

  יש לוודא שהכלים, החומרים, המכלים והציוד המשמשים לדיגום יהיו מתאימים לייעודם

 ובתוקף.

  יש לבצע את בדיקות השדה )כימיות ו/או פיזיקליות( בנקודת הדיגום )הגבה, טמפרטורה ריכוז

 הדוגמה העיקרית. (, בסמיכות זמנים לנטילתומהחמצן מומס וכד

  כללי הבטיחות והאיכות.מלוא יש לבצע את כל העבודות תוך שמירה על 

  בדיגום מחוץ לגדר המפעל, על הדוגם ל וודא כי הזרם הנדגם מגיע מהמפעל בלבד, כך שהדגימה

אך ורק תעשה לשפכי המפעל הנדגם. על הדוגם להודיע למפעל על ביצוע הדיגום, לפני או במהלך 

דיגום את אופן ההודעה בטופס נטילת הדגימה. יש לציין בטופס נטילת הדגימה כל ין יצלו ,ה

 .פעולה שנעשתה לשם זיהוי השוחה והזרם הנדגם לרבות צילום ושימוש בסמנים

  דיגום שפכים יתבצע בשפכים זורמים, למעט מקרים מיוחדים. אם מתבצע דיגום בשפכים שאינם

אם בעת הדיגום אין הזרמת שפכי  .גימה, כדיגום חריגזורמים, יש לציין זאת בטופס נטילת הד

תעשייה ע ל ידי המפעל אל מערכת הביוב, אין לגרום להזרמת שפכים מאולצת במערכת הפנימית 

 כמפורט:-הבאים המקרים יש לפעול  לצורך יצירת שפכים למעט , בהם

o תן לבצע הזרמה בדיגום מפריד שמנים ושומנים, מפריד מוצקים או מפריד דלק/שמן ממים, ני

מתונה של מי רשת, לצנרת השפכים במפעל המוזרמת למפריד. יש ליידע את נציג המפעל לפני 

אך אי הגעתו  ,ביצוע הדיגום במקרה זה, תוך מתן האפשרות הסבירה לכך שהנציג יהיה נוכח

 .לא תהווה עילה לפסילת הדיגום

o  טילת הדגימה, יש לבצע אל מערכת הביוב, בטרם נ המוזרמים בלחץבדיגום שפכי מפעל

הפעלה יזומה של משאבת השפכים, בתיאום עם נציג המפעל ותוך מתן האפשרות הסבירה 

 ,לכך שהנציג יהיה נוכח, למשך פרק הזמן הנדרש להחלפת נפח הנוזל שבצנרת ההולכה

 .מהמשאבה עד נקודת הדיגום



 

 צורך ולשטח ביצוע במידה והמפעל מונע, מתאגיד מים וביוב או מי מטעמו אפשרות כניסה ל

הדיגום, ניתן לבקש ליווי של מפקח המורשה על פי חוק מהמשרד להגנת הסביבה או משרד 

 פעולה זו תבוצע בתאום מול התאגיד. .הבריאות שילווה את הדוגם לצורך מילוי תפקידו

 דיגום חטף  6.7

 הדיגום יתבצע באמצעות כלי עזר בנפח של כרבע מנפח הדגימה הנדרש להעברה למעבדה. 6.7.1

                      י נטילה של נוזלים לפחות ארבע פעמים באמצעות כלי עזר, ל ידהדיגום יתבצע ע 6.7.2

ס"מ  2-לתוך בקבוק הדיגום הנדרש. יש למלא את בקבוק הדיגום המועבר למעבדה עד לגובה של כ

 משפת הכלי.

שנה את הרכב יש לוודא שכלי נטילת הדגימה עשוי מחומר המתאים לפרמטרים הנבדקים ואינו מ 6.7.3

 .הדגימה

פעמים בשפכים  3בטרם נטילת הדגימה באמצעות כלי נטילת דגימה, יש למלא את הכלי לפחות  6.7.4

 הנדגמים לצורך שטיפתו.

 יש להימנע ממגע של כלי נטילת הדגימה עם מכל הדיגום 6.7.5

 דיגום מברז דיגום  6.7.6

יש לדאוג לכך  מומלץ לדגום במקום היציאה ממערכת השאיבה המופעלת במאגר. -דיגום ממאגר  6.7.7

ודוגמים מהמאגר במקרה דקות לפחות לפני ביצוע הדיגום.  3-שמערכת השאיבה תופעל למשך כ

עצמו, יש לדגום בעומק הנדרש בתכנית הדיגום. במאגרי קולחים, לרוב המטרות, עומק הדיגום 

ס"מ, יש לבצע את הדיגום בקרבת פתח השאיבה למערכת ההשקיה )בקרבת  30-המתאים הינו כ

 יר צף, במידה וקיים(.נז

 יש לדגום מברז המותקן ישירות על הצינור לאחר המשאבה. -דיגום שפכים מצינור לחץ  6.7.8

מיקום הברז יהיה בצדו האופקי של הצינור. באם אין ברז, הטה את זרם השפכים לצינור שבקצהו  6.7.9

 דקות לפני תחילת המילוי. 3-ברז. פתח את הברז והזרם את השפכים למשך כ

 סוף צופת או משקעים, אלא אם קימת הנחיה אחרת.הימנע מאי 6.7.10

בעת לקיחת דגימה מברז דיגום יש להקפיד לשפוך החוצה את המים העומדים  -דיגום מברז דיגום  6.7.11

דקות לפני תחילת  3-לפתוח את הברז ולהזרים את השפכים למשך כ -לפני לקיחת הדגימה 

כל הדיגום. רצוי מאוד לדגום מברז יש לדגום כך שלא ייווצר מגע של הברז עם פתח מ .המילוי

 ס"מ 50המותקן גבוה מספיק להנחת מכל דיגום מתחתיו, לפחות 

פעמים קוטר הצינור מפתח הצינור. לאיסוף הדגימה, הפנה את  3-5יש לדגום במרחק  -דיגום מפל  6.7.12

 פתח המכל אל מול הזרם.

 מלא.הפעל את מערכת ההשקיה כך שתגיע ללחץ עבודה  -דיגום ממערכת השקיה  6.7.13

באם המערכת עדיין אינה פועלת, וודא זמן עבודה המבטיח החלפת נפח כפול של המים המצויים  6.7.14

בצנרת. דגום בראש המערכת מברז או מאביזר השקיה )ממטיר, מתז, או טפטפת(. יש להימנע 

 מדיגום בזמן דישון.

גום. הרחק לפני הדיגום בשוחת ביקורת, נקה את אזור הדי -דיגום מתעלה או משוחת ביקורת  6.7.15

משקעים, בוצה ושאריות צמחיה בנקודת הדיגום. וודא כי בנקודת הדיגום יש זרימה עירבולית על 



 

מנת לאפשר דגימה הומוגנית. במידה ואין זרימה עירבולית, יש ליצור באופן מלאכותי תנאי 

תח זרימה עירבוליים. בעת ביצוע הדיגום, יש להפנות את כלי הדיגום עם כוון הזרימה )כך שפ

 הכלי לא יופנה ישירות אל הזרם(.

 דיגום מי רקע 6.8

מנגן או נחושת  יש לדגום גם  אבץ, סולפאטים, כאשר מתבצע דיגום לפרמטרים : כלורידים, נתרן, 6.8.1

את המים המסופקים )מי רקע(למפעל הנדגם, דיגום מי הרקע יבותע ביום הדיגום ובכניסה למפעל 

 סופקים למפעל.המייצגת את איכות המים המ או בנקודה אחרת

 דיגום מורכב לביצוע בדיקות כימיות 6.9

דיגום מורכב יתבצע באמצעות מכשיר לדיגום אוטומטי על פי הוראות יצרן המכשיר. בדוגם  6.9.1

קיימת מערכת שליטה ובקרה אלקטרונית, משאבה, מיכל או יותר לדיגום, צינור דיגום ומקור כוח 

 כוכית או פלסטיק.סוללה(. מכלי הדיגום עשויים להיות מז ללכרך )בד

כימיים במים תוך כדי הדיגום, -קיימים דוגמים המאפשרים ביצוע מדידות של פרמטרים פיזיקו 6.9.2

 .ומהכגון: הגבה, מוליכות חשמלית, חמצן מומס, טמפרטורה, ספיקות וכד

אין להשתמש בדיגום מורכב לאיסוף דוגמאות המיועדות לניטור חומרים נדיפים או כאלו אשר  6.9.3

הדגימה האחרונה או דוגמת חטף  ה להשתנות במהלך הדיגום המורכב. במקרה זה,נוכחותם יכול

 אחרת, תילקח לפני הובלת הדוגמה למעבדה. לבחירת סוג מכלי הדיגום וחומר השימור המתאים. 

 וודא שבקר השליטה מכוון לדרישות הדיגום. 6.9.4

גדולים העלולים  וודא שצינור הדיגום הינו תקין ובקצהו אמצעי למניעת חדירה של חלקיקים 6.9.5

כי פתח הצינור יהיה במיקום בו מפלס הנוזל  ,לסתום את הצנרת )למשל, מסנן מכני(. יש לוודא

 הנדגם קבוע, כך שלא ידגמו צופת או משקעים.

וודא שמקור הכוח מחובר לדוגם. באם מקור הכוח הוא מצבר הדורש טעינה, וודא שנטען מספיק  6.9.6

 . הצטייד בסוללה טעונה חלופית.שעות( לפני תחילת הדיגום 6 -זמן )כ

הדיגום יעשה בקו או בתעלה במרחק מספיק מהזרם האחרון שמצטרף על מנת לאפשר ערבוב  6.9.7

 מיטבי

גובה המפלס ישמש כקריטריון מנחה למיקום הדיגום, במטרה למקם את ראש הצינור ממנו  6.9.8

יבת השפכים נשאבת הדגימה ככל הניתן בשליש העומק הרטוב מפני הנוזלו בעומק שיאפשר שא

 .הנדגמים

 .הדיגום יעשה מנקודה המורחקת ככול הניתן מדפנות ומקרקעית התעלה 6.9.9

 .דיגום יעשה בזרם מעורבל היטב ככל הניתן על מנת לדגום חלקיקים העלולים לשקוע או לצוף 6.9.10

 ('אינצ 4/1 -כ)סנטימטר  6.1הקוטר הפנימי של צינור היניקה יהיה לפחות  6.9.11

 6.1המכאני בראש צינור היניקה אם קיים יהיה לכל הפחות  הקוטר הפנימי של נקבי המסנן 6.9.12

 אינצ'( 4/1 -סנטימטר )כ

 וודא שמכלי הקיבול מתאימים לנפח הנדגם ולמטרות הדיגום. 6.9.13

וודא שהדוגם האוטומטי וכלי הדיגום המשמשים לדיגום נקיים ומחוטאים )לפי הצורך( לפני  6.9.14

 הצבתם בנקודת הדיגום.



 

דידה, וודא כיולם ותקינותם לפני הדיגום. וודא סימון וסדר באם הדיגום כולל גם מכשיר מ 6.9.15

המכלים בדוגם האוטומטי. אם הדיגום המורכב מתבצע במיכל איסוף מרכזי, וודא זאת בהוראות 

 התכנות בדוגם.

 וודא שהדוגם האוטומטי כולל בתוכו קירור חשמלי.  6.9.16

 מלא את טופס הדיגום. 6.9.17

יש להזרים דרך מכשיר הדיגום את הזרם הנבדק בטרם מילוי הדגימה הראשונה למכל האיסוף,  6.9.18

 נפחי הצנרת לפחות 3 -בנפח של כ

              לפני עזיבת מקום הדיגום, וודא שהדוגם האוטומטי פועל. רצוי להמתין ולוודא פעולת  6.9.19

 שלב השאיבה של הדוגמה השנייה.

 ם.באם נדרשות בדיקות שדה, בצע אותן בזמן, כנדרש לפי הוראות תכנית הדיגו 6.9.20

רשום את התוצאות וכן את זמני הבדיקות בטופס הדיגום. מיד עם גמר תהליך הדיגום, טפל  6.9.21

 בהכנת הדוגמאות לבדיקות המעבדה.

 בדיגום אינטגרלי, סמן את הבקבוקים לפי סדר המקומות או הזמנים. 6.9.22

 בדיגום מורכב ערבב את הדגימות היטב ומזוג לכלי את הדגימה המורכבת. 6.9.23

 אם חלו תקלות במהלך הדיגום.ציין בטופס הדיגום ב 6.9.24

 

 סימון אחסון ושינוע 6.10

אם מתבצע דיגום מורכב אל מכל יחיד, עם סיום תהליך הדיגום, יש לבצע הומוגנציה ע"י ערבוב  6.10.1

 .טרם מילוי כלי הדיגום

אם מתבצע דיגום מורכב אל מכלי איסוף נפרדים ובמידה ויש צורך באיחוד הדגימות לדגימה  6.10.2

והומוגניזציה ע"י  ,דיגום, יש לבצע איחוד של הדגימות לכלי אחדמייצגת, עם סיום תהליך ה

 .ערבוב טרם מילוי כלי הדיגום

ולרחוץ  ,בסיום הדיגום, יש להביא את מכשיר הדיגום למקור הקרוב ביותר המאפשר את רחיצתו 6.10.3

יש להקפיד  .את מכלי האיסוף ואת חלקי הצנרת והמשאבה שבאו במגע עם הדגימה במים וסבון

יטב את שאריות הסבון ולייבש את חלקיו. יש להימנע מלהרטיב את המערכת החשמלית. לשטוף ה

 .יש לתעד את מועדי פעולת הרחיצה ביומנו של הדוגם

 סמן את בקבוק הדגימה במספר המתאים. 6.10.4

 אחסן את בקבוק הדגימה בשקית נקייה. 6.10.5

ים את גודל תא . יש להתא2°c-10°cהכנס את בקבוק הדגימה העטוף לתא קירור בטמפרטורה של  6.10.6

 הקירור באופן שיספיק לאחסון כל המכלים ביום הדיגום.

 קבע את מכלי הדיגום ביציבות בתא הקירור. הכנס מד חום לתא הקירור. 6.10.7

  שעות מתחילת תהליך הדיגום. 6שנע את הדוגמה למעבדה תוך  6.10.8

 



 

 זיהוי הדגימות 6.11

 (.1ת מתאים )ראה נספח לפני כל דיגום יש לדאוג להמצאות טופס נטילת דגימה ושרשרת משמור 6.11.1

טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת ימולא על ידי הדוגם במלואו בזמן הדיגום ויכלול את כל  6.11.2

 הפרטים הנדרשים, לרבות תוצאות בדיקות השדה המבוצעות על ידי הדוגם באתר הדיגום

ים שנצפו בנוסף למילוי הפרטים הנדרשים בטופס, יש לציין כל מצב חריג, תקלות ואירועים מיוחד 6.11.3

באתר הדיגום, במהלך הדיגום וכן בעת שינוע הדגימה למעבדה (במידת הצורך יצורף כנספח 

 לטופס מסמך המפרט את הנדרש(

ניתן לתעד בתמונות או וידאו את נקודת הדיגום ולקיחת הדגימה. במידה ולא צולם, יש לנמק  6.11.4

 מדוע בטופס נטילת הדגימה

ם למעבדה יחד עם הדגימות. המעבדה תשלים את טופס נטילת הדגימה יימסר על ידי הדוג 6.11.5

 הפרטים בטופס כמתחייב.

תאריך  - - על גבי מכל הדיגום )ולא על הפקק( יש לרשום את הפרטים הבאים על גבי מדבקות 6.11.6

תיאור הדגימה  - ;שם הדוגם - ;מספר טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת - ;ושעת הדיגום

,שם המפעל במקרים בהם נדגם זרם שפכי מפעל, נקודת  אתר הדיגום )שפכים/קולחים/תמלחות(,

 .הדיגום

יש לוודא כי המעבדה המוסמכת תחתום על טופס נטילת הדגימה ושרשרת משמורת עם קליטת  6.11.7

 הדגימה במעבדה

יש  ,במקרה שמעבדה מעבירה דגימה לביצוע בדיקות במעבדה אחרת, לרבות מעבדות בחו"ל 6.11.8

 משמורת בהתאם לעדכן את טופס נטילת הדגימה ושרשרת

באמצעות הוראת כללי ניטור שפכים וכן כל הוראת דין רלוונטית אחרת הדגימות יועברו על פי  6.11.9

דוגם למעבדה. הדגימות יזוהו החל ממועד האיסוף ועד לרישום תוצאות הדגימה בסיום התהליך. 

 המידע. חד ערכי לרבות ברקוד, רישום מועדים ומקור הדגימה ותיעוד במערכת -הזיהוי יהיה חד

י המעבדה המבצעת את הבדיקות. הבקבוקים ל ידל בקבוקי הדיגום יטופלו כנדרש עכ 6.11.10

המטופלים בהתאם לדרישות הבטחת האיכות יינתנו לדוגמים. אין להשתמש בבקבוקים שלא 

 התקבלו מהמעבדה המבצעת את הבדיקה.

 

 

 בדיקות של שפכים, קולחין ובוצה במט"שלהנחיות לדיגום ו 7

 טים להלן תינתן המשמעות שצוינה בצדם:למונחים המפור

  (;מט"ש) מתקן טיהור שפכים -" המט"ש"

 לרבות כל אחד מאלה: -" בעל העסק"

 א. בעל העסק; 

 ב. המחזיק בעסק או בנכס שבו מצוי העסק;



 

 ג. בעל רישיון העסק או מבקש הרישיון, לפי העניין;

 ד. האדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק;

לפי   עובד מדינה או עובד ציבור שהוסמך על ידי השר להגנת הסביבה כנותן האישור -" ן האישורנות"

 ;1968 -)א( לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח 6סעיף 

 ;2010-תש"ע   ,תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים( -" תקנות הקולחין"

 ;2004-הום מים( )שימוש בבוצה וסילוקה(, התשס"דתקנות המים )מניעת זי -" תקנות הבוצה"

 

 בעל העסק יבצע דיגום ובדיקות של שפכים המגיעים למט"ש לפי תנאים ברישיון עסק, הנחיות 7.1

 נותן האישור.את ( שיקבל מExcelאלה, ובהתאם לטופס דיווח ממוחשב )במדיה דיגיטלית בקובץ 

 אות תקנות הקולחין, תנאים ברישיון עסק,בעל העסק יבצע דיגום ובדיקות של קולחין, לפי הור 7.2

 נותןאת שיקבל מ (Excelבמדיה דיגיטלית בקובץ )הנחיות אלה, ובהתאם לטופס דיווח ממוחשב 

 האישור.

 בעל העסק יבצע דיגום ובדיקות של בוצה לפי הוראות תקנות בוצה, תנאים ברישיון עסק, הנחיות 7.3

 נותן האישור,את שיקבל מ (Excelלית בקובץ במדיה דיגיט)אלה, ובהתאם לטופס דיווח ממוחשב 

 לרבות כמפורט להלן:

 

 .כימיים-דיגום בוצה לבדיקת פרמטרים פיזיקו 7.3.1

לצורך ביצוע כל   י ערבוב הומוגני של שבע דגימות שונות לפחות של הבוצהל ידדיגום בוצה יתבצע ע 

נגיפי מעיים, וביצים  מונלה,חיידקי סל הבדיקות הנדרשות, למעט בדיקות ריכוזי קוליפורמים צואתיים,

 .חיות של טפילים

דיגום יתבצע על ידי לקיחת שבע דגימות  -דיגום בוצה לבדיקת ריכוז קוליפורמים צואתיים  7.3.2

שונות, לפחות, של הבוצה וחישוב תוצאת הבדיקה כממוצע הגיאומטרי של תוצאות בדיקת כל 

 אחת משבע הדגימות.

 

 -ים, ביצים חיות של טפילים וחיידקי סלמונלהדיגום בוצה לבדיקת ריכוזי נגיפי מעי 7.3.3

הבדיקה כממוצע  י לקיחת שבע דגימות שונות, לפחות, של הבוצה, וחישוב תוצאתל ידדיגום יתבצע עה

 האריתמטי של תוצאות כל אחת משבע הדגימות.



 

 להלן: בעל העסק יתקין את נקודות הדיגום במקומות המפורטים להלן וידגום לפי הרשום 7.4

 ;("נקודת דיגום א'"להלן: ) יד לאחר הסינון הראשוניישפכים: מ 7.4.1

 ;("נקודת דיגום ב'"להלן: )קולחין: לאחר סיום תהליכי הטיפול במוצא המט"ש  7.4.2

 ;("נקודת דיגום ג'"להלן: )קולחין המסולקים להשקיה: לאחר סיום תהליכי הטיפול  7.4.3

נדרש המט"ש לבצע  )נקודת דיגום למקרי כשל במהלכםקולחין המוזרמים לנחל, במידה וישנם  7.4.4

  ;("נקודת דיגום ד'"להלן: )הזרמה לנחל( 

 .("נקודת דיגום ה'"להלן: )בוצה: בכניסה לתהליך הייצוב  7.4.5

 להלן:)              (לתהליך עיכול אירובי: בתוך הביוריאקטור)בוצה: לאחר סיום תהליך הייצוב  7.4.6

 .("ו' ת דיגוםנקוד"

 ."(ז'ת דיגום נקוד"להלן: )י פינויה מהעסק בוצה: לאחר סיום תהליך הטיפול בבוצה ולפנ 7.4.7

 

 



 

 

סוג הדיגום, מכל הדיגום, טכניקת שימור, זמן מרבי לשימור הדגימה ושיטת אנליזה  -טבלה  8

 (2018מוכרת )הנחיות דיגום שפכים דצמבר 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 .ידי המזמיןלהעברת תוצאות הבדיקות  9

ימים ממועד  7עם סיכום כלל תוצאות הבדיקה לכל מפעל ועד יד יתוצאות הבדיקות יועברו מ 9.1

תוצאותיהן  -גדרו דחופות ובדיקות שי הדגימה לכל סוגי הבדיקות הנדגמות לאותו מפעל.

 .שעות מרגע הבקשה 48תימסרנה עד 

 

אישורי הסמכה רלוונטיים של הרשות להסמכת מעבדות יועברו ביחס לכל הבדיקות הנדרשות  9.2

לצרף, עבור בדיקות אשר לא מבוצעות במעבדה בשל היעדר הסמכה או בשל  כמפורט לעיל. יש

ולהעביר במסגרת הדיווח השוטף  מוסמכת לבצע את הדגימות סיבה אחרת, פירוט, באיזה מעבדה 

 . -את התוצאות המקוריות ממעבדות אלו

 אופן העברת תוצאות הדגימה 9.3

כל לי מעבדה מאושרת. על המסמך יופיעו ל ידתהיה באמצעות העברת מסמך תוצאות עהתוצאות מסירת 

  הפרטים הבאים:הפחות כל 

 .לוגו המעבדה לרבות זיהוי, מספר רישיון ופרטים מזהים כגון כתובת ומספרי טלפון .א

 .מועד ביצוע הדגימה )תאריך שעה( וזיהוי הדוגם : שם הדוגם ומספרו .ב

 שם המפעל וכתובת ביצוע הדיגום. .ג

סוג הבדיקה, ערך נמדד, ערכי מינימום ומקסימום מותרים  טבלה המכילה את -פרטי הממצאים  .ד

 והערות פרטניות.

 לרבות שם + חתימה על תוצאות הבדיקה. ,פרטי עורך הבדיקה, זיהוי מאשר הבדיקות .ה

 

 .העברת הנתונים למערכת המידע של התאגיד 9.3.1

 ,שתידרששלישי, צד  תלכל תוכנ בנוסף, התוצרים יוקלדו למערכת המידע של התאגיד או יועברו  9.3.2

בממשק אינטרנטי מקובל ומוסכם וזאת על מנת לייצר פרוטוקול לממשק ניהול נתונים של 

 .התאגיד

 :יהיו לכל הפחות הפרמטרים הנדרשים להעברה מהמעבדה לתוכנת התאגיד  9.3.3

 ;מספר זיהוי לקוח      .1

 ;מספר הזמנה במעבדה      .2

 ;מספר הזמנה במערכת החדשה      .3

 ;יצוע דיגוםתאריך ב      .4

 ;תעודת מעבדה –קובץ       .5



 

 ;מספר זהוי סוג בדיקה )אנאליזה( *      .6

 ;מספר זהוי יחידת מידה *      .7

 ;ערך </ > *      .8

 ;ערך בדיקה *      .9

 דומה; וכ VOC  ,SVOCמלל לנספחים כגון   .10

 . וםבכול דיג ל כמות האנאליזותשפעמים המספר כיופיעו  6-10סעיפים  *

 

 תאור העבודה:

 יצירת שדות בטבלת הלקוחות לצורך הגדרת קביעת המידע והשתתפות בפונקציה החדשה. .א

 עדכון מסך קליטה ועדכון טבלאות. .ב

הוספת פונקציית ביצוע טבלת הממשק עם כל השדות הנדרשים ועדכון פונקציות נוספות במערכת  .ג

 אשר יאפשרו את ביצוע התהליך.

 .CSVיצירת קבצי  .ד

 FTPובקרה באמצעות  מנגנן שיגוריצירת  .ה

 מנגנון הבקרה יכלול:

 שמירת הקובץ בסטאטוס לפני שיגור. .א

 .FTPלשינוי והפעלת  TRIGGERביצוע  .ב

לגורם האחראי  ALERTלהצלחת או אי הצלחת השיגור. יצירת  FTPקבלת סטטוס תקני מ  .ג

 לשיגור על הסטאטוס שהתקבל.

 שמירת הקובץ המועבר והלא מעובר. .ד

 לוח זמנים

 שבועיים לאחר קבלת הזמנת רכש מאושרת.-המציע ישלים את הממשק תוך כ 

 בלבד.ובאחריותה תהיה על חשבון המעבדה  7העברת הנתונים כפי שצוין בסעיף  עבודת

 

 



 

 תאגיד מי רעננה בע"מ

 מעבדה ובדיקות דיגומים לביצוע - 001/2020מכרז מספר 

 כתב כמויות  -()ב( 1ג')מסמך 

 

 אותו ימלא המציע אשר יהפוך למחירון על פיו תחושב התמורה למציע. להלן כתב כמויות 

בהן נדרש המציע לעמוד, בעצמו  ועל המחירים המרביים המופיעים להלן כוללים את כל התשומות 

ביצוע הדיגום, זיהוי הדגימה בצורה חד ערכית ורישומה במערכות המידע אך מבלי לגרוע, לרבות חשבונו, 

ניטור וכללי דרישות החוק  ובלת הדגימה בתנאים נאותים על פינה(, אטימתה, ה)ברקוד וזיהוי מבח

שפכים, בדיקת הדגימה לפי הדרישות המפורטות בתקנות ובאיכות הנדרשת, העברת תוצאות הדגימה על 

מסמך סיכום דגימה מפורט ובה ערכי הדיגום וערכי מינימום / מקסימום ועל והעלאתה למערכת המידע 

וכן ביצוע כל המפורט במסגרת המפרט הטכני המצורף למסמכי המכרז והוראות כל דין )וכפי המזמין, של 

 .שישתנו, מעת לעת(

 אחיד על כלל המחירון.בשיעור  מחיר המרביבאחוזים המוצע על ידו ביחס לההנחה שיעור המציע יציע את 

ות ו/או הדגימות הנדרשות דהיינו, רק ביחס לחלק מבין הפעול - המציע אינו רשאי להציע הצעה חלקית

 . במסגרת כתב כמויות זה

 ,  בכל זאת,ותירשםהיה  -תוספת מחיר למחיר המרבי( קרי, המציע אינו רשאי להציע הנחה שלילית )

  .הנדונה המחיר המרבי לבדיקהיהא המחיר הקובע  -הנחה שלילית 

 מחיר הספק 10

  האומדן:את הצעת המחיר. מצ"ב  למסמכי המכרז 4נספח בהמציע ימלא ב

מספר  תיאור #

בדיקות 

 במט"ש

מספר 

בדיקות 

כולל מט"ש 

+ שפכי 

 מפעלים

מחיר מרבי 

בש"ח             

)לפני מע"מ( לפי 

כללי התעריפים 

2009 

סה"כ אומדן 

 )לפני מע"מ(

 30,831 102.77 300 180 דיגום חטף  .1

 3699.72 308.31 12  דיגום מורכב לפי זמן  .2

 1438.87 1438.87 1  דיגום מורכב לפי ספיקות  .3



 

מספר  תיאור #

בדיקות 

 במט"ש

מספר 

בדיקות 

כולל מט"ש 

+ שפכי 

 מפעלים

מחיר מרבי 

בש"ח             

)לפני מע"מ( לפי 

כללי התעריפים 

2009 

סה"כ אומדן 

 )לפני מע"מ(

4.  BOD 163 180 87.35 15,723 

5.  COD 163 265 82.21 21,785 

6.  MTBE  1 257.02 257.02 

7.  pH 70 200 15.42 3,084 

8.  TSS 270 365 51.48 18,790.2 

9.  TSS550 159 187 51.48 9,626.76 

10.  VOC  1 411.31 411.31 

 3,596 102.77 35 20 דטרגנטים אניונים  .11

 411.08 102.77 4 4 ניונייםדטרגנטים נו  .12

 5,662.8 51.48 110 92 זרחן כללי  .13

 770.89 770.89 1  חומרי נפץ  .14

 11,304.7 102.77 110 110 חנקן כללי  .15

 110 125 87.45 10,931.25 (TKLחנקן קיילדל )  .16

 12,952.8 61.68 210 70 כלוריד  .17



 

מספר  תיאור #

בדיקות 

 במט"ש

מספר 

בדיקות 

כולל מט"ש 

+ שפכי 

 מפעלים

מחיר מרבי 

בש"ח             

)לפני מע"מ( לפי 

כללי התעריפים 

2009 

סה"כ אומדן 

 )לפני מע"מ(

כלל פחמימנים הלוגנים   .18

 (DOXמומסים )

 1 359.79 359.79 

 771 15.42 50 43 ליכות חשמליתמו  .19

 19,297.5 77.19 250 122 נתרן  .20

 334 66.8 5 4 סולפאט  .21

 1,850 92.5 20 20 סולפיד  .22

 32,127 257.02 125 67 סריקת מתכות כבדות  .23

 20,554 205.54 100 45 שמן מינרלי  .24

 7,861.5 87.35 90 27 שמנים ושומנים  .25

 5,033 50.33 100 90 בורון  .26

27.  VSS 106 135 50.38 6,801 

 8,250 45 110 106 כלל מוצקים נדיפים )%(  .28

29.  TOC 57 60 180 10,800 

 4,400 40 110 106 אפר )%(  .30



 

מספר  תיאור #

בדיקות 

 במט"ש

מספר 

בדיקות 

כולל מט"ש 

+ שפכי 

 מפעלים

מחיר מרבי 

בש"ח             

)לפני מע"מ( לפי 

כללי התעריפים 

2009 

סה"כ אומדן 

 )לפני מע"מ(

31.  BOD 10,656.7 87.35 122 122 בתסנין 

 10,300 50 206 206 קוליפורמים צואתיים  .32

 6,380 58 110 110 כלור נותר/חופשי  .33

 N 57 60 55 3,300)-ניטראט )כ   .34

 3,300 55 60 57 ניטריט  .35

 133 140 65 9,100 ( N-חנקן אמוניאקלי )כ  .36

 CN 20 20 90 1,800ציאניד )  .37

 1,200 300 4 4 פנולים  .38

 8 8 60 480 (Fפלואוריד )  .39

  ללא עלות  SAR 8 8חישוב   .40

 60 15 4 4 טמפרטורה )חטף(  .41

 340 85 4 4 חמצן מומס )חטף(  .42

43.  TDS 240 40 6 6 מוצקים מומסים 

 CaCO3 6 6 50 300 - קשיות כ  .44



 

מספר  תיאור #

בדיקות 

 במט"ש

מספר 

בדיקות 

כולל מט"ש 

+ שפכי 

 מפעלים

מחיר מרבי 

בש"ח             

)לפני מע"מ( לפי 

כללי התעריפים 

2009 

סה"כ אומדן 

 )לפני מע"מ(

 6 6 35 210 (pH 8.3-14.0-אלקליות )ב  .45

 6 6 35 210 (pH 4.45-14.0-אלקליות )ב  .46

 1,650 15 110 110 עכירות  .47

 

 

 .טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת 1נספח  11

 הטופס יכיל את השדות הבאים לכל הפחות:

דיגיטלי בלבד יעשה בהתאם לתקנים )הערה: ככלל תיעוד יערך בטופס שאינו דיגיטלי. תיעוד בטופס 

ובכפוף לאישור ממונה סביבה וממונה שפכי  ISO/IEC 7979או  DSA/DSSבינלאומיים מקובלים כגון, 

 תעשייה(

 מזמין הדיגום• 

 תאריך ושעת הדיגום• 

 שם הדוגם + חתימה• 

 שם חברת דיגום (אם יש)• 

 שם האתר/המפעל הנדגם• 

 ושעת המסירהאופן הודעה למפעל, למי נמסרה • 

 שם/מספר הדגימה• 

 שם/תג נקודת הדיגום• 

 תיאור נקודת הדיגום (למשל תעלה, שוחה, מפל, ברז)• 

 יש לפרט) -סוג הדגימה (שפכים/קולחים/תמלחת/אחר• 



 

 דגימה מורכבת לפי ספיקה/זמן ומשך הדיגום) -סוג הדיגום (חטף/מורכב, יש לפרט • 

 כית/זכוכית כהה) והאם התקבל מהמעבדה הבודקתמספר וסוג מכלי הדיגום (פלסטיק/זכו• 

תנאי שמירת הדגימה מנטילת הדגימה ועד להגעה למעבדה (מקורר/לא מקורר, רישום טמפ' תא הקירור • 

 בסיום השינוע)

 אופן שימור הדגימה (הוספת חומרי שימור) + תאריך ושעת השימור• 

, עכירות, מוליכות, חמצן מומס) ותוצאות ,כלור חופשי וכללי, טמפרטורה pHתוצאות מדידות שטח (• 

 בדיקה חוזרת

 במידה ונעשתה

 האנליזות הנדרשות לביצוע• 

 -שרשרת משמורת 

 -לכל העברה )משמורת( עד הגעת הדגימה למעבדה המבצעת את האנליזות, יש לפרט את הבאים • 

 תאריכים ושעות בהם הדגימה עברה מיד ליד; -

 א ברשותו את הדגימה מרגע נטילתה;שמות וחתימות של כל אדם הנוש -

 רישום מספר וסוג מכלי הדיגום )תואם למדבקות על מכלי הדיגום(; -

 תנאי שמירת הדגימה בעת כל משמורת )מקורר/לא מקורר, רישום טמפ' תא הקירור בסיום השינוע(. -

איש צוות  תאריך ושעת קבלה למעבדה המבצעת את האנליזות + מספר הדגימה במעבדה + שם וחתימת• 

 המעבדה המקבל

 אותה לרשותו )ימולא ע"י איש צוות המעבדה(
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 ום שפכים עבור התאגידדיגלמתן שירותי   -מכרז ל נספח בטיחות

 
 

שירותי  " למתןזוכה במכרז ה ביןו  "החברה" להלן  "מי רעננה"והביוב תאגיד המים  ביןו הואיל

נחתם הסכם או הזמנה    ,"הקבלן"להלן מתקני החברה, בברחבי העיר ו "ום שפכיםדיג

 .הקבלן החברה באמצעות עבורלביצוע עבודות עבודה, 

  

ביצוע  בלהבטיח ולהסדיר קיום נאות של נושא הבטיחות    םמעונייני  "הקבלן"- ו  "והחברה"          והואיל

למען  ,ו/או בכל אתר בו מבצע הקבלן את העבודות עבור החברה במתקני החברהעבודות 

 . ובסביבתו הקרובה באתר הנמצאיםובטיחות  עובדיוהקבלן,  בטיחות

 
 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

הבטיחות  סידורילהבטיח ולהסדיר קיום נאות של  הקבלןבאחריות , החברהבכפוף להסכם מול  .1

במבני  ובטיחות הנמצאים    וזה, למען בטיחות עובדי  מכרזבמסגרת    חברהעבור ה עבודות  עת ביצוע  ב

 . או פרטיים םצד ג' כלשהוא בשטחים ציבוריילבטיחות ו ברהחומתקני ה

זה ו/או שתינתן  מסמך  ו/או הנחיה כאמור ב  והגהותמובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות   .2

ולא תפטור   חברהה, לא תטיל אחריות כלשהי על  המטעמ מי או  חברההמפעם לפעם לקבלן על ידי  

, אלא תוסיף וושלום הציבור כתוצאה מעבודת  ופי כל דין לבטיחות עובדיעל    ומאחריות  קבלןהאת  

 על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות.

בחוקים ובתקנות   קבועותה, לקיים את דרישות הבטיחות וומי מטעמ ו, עובדיקבלןהמחובת  .3

; פקודת הבטיחות  1954 העבודה : חוק ארגון הפיקוח על לרבות, וע"פ כל דיןהבטיחות בעבודה 

 ., תקנים ישראלים, מפרטים ועודתקנות מסירת מידע תקנות ציוד מגן אישי;  ,1970 בעבודה

,  ו כפי שיידרש לשם ביצוע עבודת ולעובדי והגהותלספק את כל ציוד הבטיחות  היה אחראי י קבלןה .4

דרך באתרי עבודה בדרכים  הנחיות להגנת עוברי ע"פ המפורט ב: , לרבותכפי שנדרש עפ"י כל חוקו

. מבלי לפגוע בכלליות האמור  1997תקנות הבטיחות )ציוד מגן אישי(  ,  משרד התחבורה    -  עירוניות

  קסדות     , ציוד מגן לעובדים, ביגוד, נעליים,, מחסומים, גידוראביזרי בטיחות  -לעיל, יספק הקבלן  

וכל ציוד אחר בנוסף הדרוש לשם שמירה  ציוד להגנה בפני השמש, מים לשתיה,  מגן, אוזניות מגן,  

 על בטיחות עובדי הקבלן בעבודה.

 :הדרכות .5

ובסיכונים בעבודה,   בנושא הבטיחות, ולעובדיות בטיחות תקופתיות הדרכבצע קבלן יה .5.1

בטיחות בהפעלת  שימוש בציוד מגן אישי,  ,דיגום שפכיםבסיכונים בעבודות לרבות: בטיחות 

  החברה. עבור  ובמסגרת עבודת א מבצעוהכל סוגי העבודות אותם הסיכונים בוהציוד 
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ההדרכות יינתנו ע"י מדריך בטיחות מוסמך או ממונה בטיחות, בהתאם לתחומים בהם הם   .5.2

 מוסמכים. 

 ההדרכה תינתן בכתב ובעל פה ובשפה המובנת לאותם עובדים.  .5.3

בלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה יעל כך שהם ק ו חתים את עובדיקבלן יה .5.4

 . המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי

 הנ"ל.לביצוע ההדרכות יוצגו האישורים  חברהע"פ דרישה של ה .5.5

 וודא את ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות.  לבמהלך שעות העבודה ו  ועל עובדילפקח    חוייבמ  קבלןה .6

סגירת  בכל המקומות בהם נדרש לבצע את העבודה על הכבישים, מדרכות או בשולי הכביש, .7

לדרישות אישור בהתאם  לתאם ולקבל    קבלןבאחריות ה,  ע"פ הנדרשותמרור  סימון  ,  נתיבים בכביש

  לשכת התנועה האזורית. –"רשות התמרור המקומית" ובהתייעצות עם משטרת ישראל 

יגדר לרבות   /ישלט  / יסמן  בצע הסדרי תנועה לרבות:קבלן יהבהתאם להנחיות משטרת ישראל  .8

והגישה לאזור העבודה, לרבות שטחים בהם הוא   העבודה תחום אזור ת בתמרורים מתאימים, א

, כגון: מחסומים, וע"פ הנדרש  אזהרה עפ"י כל דין-הצבת ציוד מגן  מניח ציוד, השילוט והגידור יכלול

כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי   וכן שילוט אזהרה ותאורה לשעות החשיכה.זהרונים, 

 .שיידרש

קבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד לבדיקה ע"י בודק מוסמך ו דאגקבלן יה .9

, סולמות, וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה  הרמה  ואביזריהרמה  שבשימושו, כולל: מתקני הרמה, ציוד  

 עבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.שימוש בב

 ציוד מגן אישי  .10

עם פסים  (כתוםהוב/בולט )צכל העובדים בדרך יצוידו בביגוד בעל נראות גבוהה, בצבע  .10.1

 . ( מחזירי אור )ווסטים

 (.לפחות 3Sהגנה על כפות הרגליים )נעלי בטיחות  .10.2

 הגנה על כפות הידיים )כפפות עשויות מחומרים מתאימים בהתאם לאופי העבודה(. .10.3

ד עם שרוולים ארוכים, משקפי ו: כובע רחב שוליים, מריחת קרם הגנה, ביגחשיפה לשמש .10.4

 שמש.

 החברה י מתקנבעבודה דגשים מיוחדים לביצוע  .11

, נציג החברה במתקןמול קבלן של המחייבים תיאום מראש  הברהעבודה במבני ומתקני ה .11.1

נציג והנחיות נוספות, ככל שיינתנו ע"י ע"פ נספח זה  הנחיות הבטיחות מחייב למלא את כל

, במקרה של חריגה ו/או אי קבלןהלהפסיק כל עבודה של  נציג החברהבסמכות  .חברהה

 הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים
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במות ומתקני הרמה,  אביזרים, לרבות: מנופים, מלגזות,/  ונותכאין להשתמש בציוד / מ .11.2

וגם בהינתן אישור, רק  ללא קבלת אישור מפורש, חברהלהשייכים פיגומים, סולמות וכו', 

 באמצעות מפעילים מוסמכים ומקצועיים. 

 לביצוע דיגום במפעלים / אתרים פרטיים ברחבי העירכניסה  .12

 ."תופס המקום"האחריות לכל נושא הבטיחות הינה של ", במפעלים / אתרים פרטיים " .12.1

לקבל ממנו  נדרשוהמפעל / אתר  גתלווה בנצי ים פרטייםאתר הקבלן למפעלים /ת כניס .12.2

 .במקוםתדריך בטיחות לסיכונים  

בטיחותיות  נעלי עבודה מחייבת שימוש בציוד מגן אישי, לרבות,  ם מפעליםהכניסה לאתרי .12.3

 . ועבודה על פי כל כללי הבטיחות באתר וקסדת הגנה , אפוד זוהר,תקניות

 :בפתיחת שוחות דיגום הכוללבעבודות  סיכונים עיקריים .13

 בסיכונים, בין היתר: ערך עם אמצעי בקרה לצמצום הסיכונים והדרכה של עובדיוי קבלןה

מוקף",  ללא הערכות לכניסה "לחלל או לצנרת לא תבוצע כניסה וירידה פיסית לתוך שוחות  .13.1

 בדיקת גזים וחמצן, ורק לאחר קבלת אישור מהגורם אליו שייך השוחה. 

 החלקות, מעידות ונפילות לשוחה הפתוחה.   .13.2

מ' , הינה בתחום   2.0עומקה עולה על מטרים משפת שוחה פתוחה ש 2התקרבות לתחום  .13.3

 "עבודה בגובה". 

 נפילה / פגיעה מכסה השוחה ברגל. .13.4

 סגרת המכסה. צביטת אצבעות בין מכסה השוחה למ .13.5

 שוחות סגורות ובמיוחד שוחות ביוב:סיכונים באוירה בפתיחת   .13.6

 הביוב. במערכות המשתחררים פגיעה מגזים רעילים  סכנת .13.6.1

 סיכונים במגע עם נוזלים של מי ביוב ושפכים.  .13.6.2

 חרקים. נחשים, עקיצת לרמשים וזוחלים: פרזיטים, הכשת חשיפה .13.6.3

 בנתיבי נסיעה של רכבים. –המיסעה פגיעת מרכבים שהשוחות ממוקמות בתחום  .13.7

ידיים וזרועות עקב הרמת מכסים  ב,בג הזמן,  פגיעות פוטנציאליות, עם -שלד -שריר פגיעות .13.8

 ונשנות.  ממושכות, חוזרות תנועות כבדים וביצוע

 וחשיפה לשמש. י קור וחום, רוחותאנעבודה בת  סיכוני מזג אויר .13.9

 סיכונים לצד ג'  .14
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מדרכות/ שטחי גינון / רוכבי אופנים( כתוצאה מנפילה בעת ב)הולכי רגל  -צד ג' סיכונים ל .14.1

 .ע"י הקבלן פתיחת מכסי שוחות

 : לנקוט בעת עבודות נדרש קבלןהששיטת עבודה, כלי עבודה ואמצעי בטיחות  .15

הסדרי תנועה, ע"פ הנדרש , חסימה, סימון  בכבישים ודרכים בהם קיימת תנועת כלי רכב,  .15.1

 ושילוט למניעת פגיעת רכבים.

 השוחה.שימוש בכלים ייעודיים מתאימים לפתיחות מכסה   .15.2

: גדר נישאת, מתקפלת, המוצבת סביב הגוב ואשר מטרתה מניעת נפילה של  גורמים  גידור .15.3

 חיצוניים לשוחה. 

 פנס רב עוצמה המאפשר סריקה ראשונית של השוחה. .15.4

: שילוט פולט אור "סכנה בור פתוח" להתריע על ביצוע עבודה בשוחה. במרחק שלא שילוט .15.5

 חה. יפחת מחמישה מטרים משני צידי פתח השו

נצנץ: פנס מהבהב אשר מתפקידו להתריע על אזור העבודות בעת ביצוע עבודה בשעות  .15.6

 החשיכה.

יותקן גידור בעל חוזק נאות. באין אפשרות מעשית   מ'  2בשוחות בהן עומק הנפילה עולה על   .15.7

בצעים את המ העובדיםו  ישתמשו העובדים ברתמות בטיחות עם התקן ריסון למניעת נפילה

 .יהיו מוסמכים לעבודה בגובה העבודה

 למניעת מספיק ששותים האוויר וחשיפה לשמש. לוודא מזג לתנאי הלבוש את להתאים יש .15.8

 התייבשות.

שימוש בציוד מגן אישי. להקפיד על היגיינה אישית, רחיצת ידיים   –איסור מגע עם נוזלי ביוב   .15.9

תכופה עם סבון לפני מגע עם אוכל ועישון. הימנעות ממגע ידיים באזור הפנים, הימנעות  

 מאכילה, עישון ושתייה באזורי העבודה. 

 סיום עבודה: .15.10

 יבוצעו  הפעולות הבאות:סיום עבודה ב

 סגירת מכסה השוחה. יש להקפיד שבוצע כראוי.  .15.10.1

 הסרת הגידור סביב.  .15.10.2

 פינוי שילוט האזהרה.  .15.10.3

 הסרת הסדרי התנועה במידה ובוצעו. .15.10.4
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לכך כי  קבלן  דאג הינהיגה תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת ישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .16

הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כח אדם נלווה, וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך 

 ונושאים עימם רשיונות הסמכה תקפים בהתאם. 

 ו שאירעו לעובדי ן, תאונה, או כמעט תאונהעל כל אירוע מסוכ למזמיןבאופן מיידי, , דווחקבלן יה .17

פעל לשם מתן הנחיות בטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבודה  ת, ותו עבור המזמיןבמסגרת עבוד

ימי עבודה, על כל התרחשות של   3 - דווח למשרד העבודה באופן מיידי, ולא יאוחר מהחברה ת וכו'. 

 עביר עותק למזמין.תתאונת עבודה, בטופס מתאים, ו

או עובדים זרים בעלי אישורים ורישיונות עבודה תקפים   ישראל יהיו אזרחי , קבלןה עובדי כל .18

 חוקית בארץ אינה ששהייתם זרים עובדיםבמתקני המזמין   להעסיק החברה על  איסור בישראל. חל

 כל העובדים יהיו מבוטחים בהתאם לדרישות  .18לגיל  מתחת בארץ או עובדי שטחים או עובדים

 .חוק כל

   :זרה ראשונהע .19

תיק עזרה ראשונה ע"פ הנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה עזרה  ב  ויחזיק  הקבלן  עובדיבעת העבודות  

 .  פינוי בחירוםשיאפשר ורכב  (1988ראשונה )

 בגין הפרת חוקי הבטיחות  החברה צעדים ואמצעים לרבות הפסקת עבודת  .20

, אשר  הפסקת כל עבודהלהורות על  תהיה רשאי ת, הו/או מי שהוסמך לכך על יד חברהה .20.1

נעשית בניגוד לחוקים, תקנות, ונוהלי הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים  

 עפ"י הנדרש על פי דין.    אוהמפורטים בחוזה זה, 

, באופן זמני או  מעבודה עבור החברהלהורות על סילוק מיידי  תרשאיהחברה תהיה  .20.2

הגורמת  התנהגות ביצע עבר על חוקי הבטיחות או על ש קבלןשל לצמיתות, של כל עובד 

 .  יםבטיחותילסיכונים 

להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים  יםזה בא נספחלמען הסר ספק, יובהר כי הוראות  .20.3

 במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.  החברה והתרופות העומדים לרשות

כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, כדי להוות רשימה  סופית ומוחלטת של    למען הסר .20.4

 זה. מכרז  במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא    לןקבהכל דרישות הבטיחות והגהות החלים על  

בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן קבלן הכמו כן, יודגש כי פעולת  .20.5

הזוכה   קבלןל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על ה על פי כ ההחובות החלות עלי

 במכרז זה.
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